
 

 

 

Προτάσεις 

 Προώθηση προγραμμάτων και δράσεων για 
την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας 
στο σχολείο και της αντικοινωνικής συμπερι-
φοράς. 

 Εισαγωγή του Θεσμού του Σχολικού Κοινωνι-
κού Λειτουργού 

 Θεσμοθέτηση προγραμμάτων αγωγής υγείας 
σχετικών με τη σχολική  βία. 

 Δημιουργία κανονισμών Λειτουργίας των σχο-
λείων που θα γίνονται σεβαστοί απ΄ όλους. 

 Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών σε θέματα 
σχολικής βίας για την καλύτερη αντιμετώπιση 
τέτοιων συμπεριφορών. 

 

 

                                                 

 

                                        

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ 

 

Τι είναι σχολική βία; Πολλοί φαντάζονται 
ότι η σχολική βία έχει να κάνει μόνο με 
την άσκηση σωματικής βίας. Όμως η 
άσκηση και άλλων μορφών βίας κάνουν 
την κατάσταση να  είναι αρκετά πιο πο-
λύπλοκη και ασαφή.  
Ο χώρος μπορεί να είναι παντού μέσα 
στο σχολείο αλλά και έξω από αυτό. 
Συνήθως θύματα γίνονται μαθητές με 
κάποια αδυναμία, σωματική ή εμφανισια-
κή. Οποιαδήποτε τέτοια αδυναμία μπορεί 
να δώσει αφορμή και λαβή για σχόλια.  
 
Η Σωματική Βία η οποία έχει να κάνει με 
ξυλοδαρμό, σπρωξίματα σφαλιάρες, χα-
στούκια ή και γρονθοκοπήματα. Είναι 
ίσως οι πιο έντονες και προφανείς μορ-
φές άσκησης βίας. 
 
Η Λεκτική βία. Εδώ έχει να κάνει με εκ-
φράσεις που χρησιμοποιούνται προκειμέ-
νου να χαρακτηρίσουμε κάποιον. Προφα-
νώς οι χαρακτηρισμοί αυτοί δεν είναι 
κολακευτικοί, μειώνουν το άτομο στο 
οποίο αναφέρονται και δημιουργούν καυ-
γάδες. 
 
Η Ψυχολογική βία. Εδώ έχουμε συνδυα-
σμό των παραπάνω, με αποτέλεσμα ο 
μαθητής που είναι αποδέκτης των παρα-
πάνω, να έχει μια έντονη πίεση. Να μη 
θέλει να πάει στο σχολείο, να μη τολμάει 
να μιλήσει, να μην έχει το θάρρος της 
γνώμης του. 
 
Το Cyber Bullying. Το νέο «φρούτο». 
Μια φωτογραφία, ένα βίντεο και η ανάρ-
τησή του στο διαδίκτυο. Και εδώ η πίεση 
που ασκείται στον μαθητή είναι πάρα 
πολύ μεγάλη. Πολύ περισσότερο αν το 
βίντεο έχει μια προσωπική  στιγμή.  

 

Στα πλαίσια των προσπαθειών που γίνο-
νται για την καταπολέμηση της σχολικής 
βίας έχει καθιερωθεί η 6η Μαρτίου ως η 
Πανελλήνια μέρα κατά της σχολικής 
βίας. 
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Μερικές από τις πιο συχνές μορφές σχολικής βίας 
μπορεί να είναι:  

 

1. Η συνεχής κοροϊδία, η καζούρα, οι γκριμά-
τσες και τα καψώνια 

2. Οι κλωτσιές, οι τρικλοποδιές, οι  σπρωξιές, 
τα χτυπήματα, το φτύσιμο, μαλλιοτράβηγμα, δά-
γκωμα ή  οποιασδήποτε άλλης μορφής σωματική 
επίθεση 

3. Η αρπαγή, απόκρυψη ή καταστροφή των 
πραγμάτων του άλλου  

4. Οι απειλές και ο εκβιασμός  

5. Η στέρηση φίλων, η απομόνωση και ο απο-
κλεισμός απ’  το παιχνίδι 

6. Η διάδοση φημών και οι συκοφαντίες 

7. Ρατσιστικές, μεροληπτικές δηλώσεις και συ-
μπεριφορές  

8. Η αποκάλυψη όσων σου εκμυστηρεύτηκε ο 
άλλος 

9. Τα κακοήθη μηνύματα ή οι σιωπηλές κλήσεις 
κινητού 

10. Η φωτογράφηση ή μαγνητοσκόπηση χωρίς τη 
συγκατάθεση του άλλου 

11. Η τοποθέτηση στο διαδίκτυο υλικού και κειμέ-
νων που αφορούν κάποιον χωρίς την συγκατάθε-
σή του.  

 Μην ντρέπεσαι γι’ αυτό που σου συμ-

βαίνει 

 Μίλησε στους γονείς σου ή στο δάσκα-

λό σου. Αυτό δεν είναι «κάρφωμα» 

 Όταν σε προσβάλλουν, μη δείξεις ότι 

στεναχωριέσαι. Βρες τη δύναμη να πεις 

δυνατά «άσε με ήσυχο...» και φύγε με 

το κεφάλι ψηλά 

 

 

 

 

 

 

 Αν φοβάσαι ότι θα σε δείρουν, φρόντι-

σε να είσαι πάντα με κάποιον συμμαθη-

τή σου 

 Να είσαι σίγουρος ότι οι γονείς σου, οι 

δάσκαλοί σου και οι πιο πολλοί συμμα-

θητές σου σε νοιάζονται , σε καταλα-

βαίνουν και θα κάνουν τα πάντα για να 

σε βοηθήσουν.  

Είναι βασικό δικαίωμα κάθε παιδιού να 

πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να φοβάται ότι 

κάποιο άλλο παιδί μπορεί να το ταπεινώ-

σει ή να το προσβάλλει ή να του επιβληθεί 

με τη βία ανεξάρτητα από: 

 Αν είναι αγόρι η κορίτσι 

 Την εμφάνισή του 

 Τις ικανότητες που έχει 

 Την πατρίδα που έχει 

 Τη θρησκεία που πιστεύει 

«Ποτέ μη γίνεσαι φίλος με τον καταπιεσμένο, αν δεν 

είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς με τον καταπιεστή» 

Ogden Nash, Αμερικανός ποιητής  


