Έχεις δει, ακούσει, προσέξει κάποιο παιδί στο σχολείο σου, από την ίδια τάξη ή µεγαλύτερη...
• να σπρώχνει ξανά και ξανά και να χτυπάει….
• να µιλάει άσχηµα ή να διώχνει από την παρέα και τα αθλητικά παιχνίδια…
• να κοροϊδεύει ή να απειλεί…
• να παίρνει ή να χαλάει πράγµατα που ανήκουν σε…
• να διαδίδει άσχηµες φήµες και να βρίζει µέσω κινητού τηλεφώνου ή internet…
• να αποµονώνει επειδή είναι «διαφορετικό»…

Εάν θες να µάθεις περισσότερα για το σχολικό εκφοβισµό και για τους τρόπους µε τους οποίους µπορείς
να βοηθήσεις και να βοηθηθείς, µπες στο site της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. “Stop στην Ενδοσχολική Bία-Bullying”.

www.antibullying.gr

…κάποιο άλλο παιδί;

Ο ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΒΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΕΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΥ.

Ό,τι και αν περνάς,
είµαστε δίπλα σου.

Μίλα, µη φοβάσαι!

Όποιο και αν είναι το πρόβληµα και όποια στιγµή νιώσεις
την ανάγκη να το µοιραστείς, µπορείς να µας το πεις.
Ένα τηλεφώνηµα δεν κοστίζει και είµαστε εδώ για να
σε ακούσουµε. Τηλεφώνησε στο 116 111.

• Δεν εκφοβίζουµε, δεν ενοχλούµε ή δεν πειράζουµε άλλα παιδιά
• Προσπαθούµε να βοηθάµε όσα παιδιά εκφοβίζονται
• Βάζουµε στις παρέες µας όσα παιδιά µένουν στο περιθώριο
• Εάν καταλάβουµε ότι κάποιο παιδί εκφοβίζεται,
το λέµε σε κάποιον ενήλικο στο σχολείο και στο σπίτι

Eταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου

Ο ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΒΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ
ΜΑΘΗΤΗΣ Ή ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ,
ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΩΜΑΤΙΚΟ Η ΨΥΧΙΚΟ ΠΟΝΟ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΠΑΙΔΙ.
ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

Εκεί µπορείς:
• να ενηµερωθείς για τον εκφοβισµό και τη βία στο σχολείο
• να διαβάσεις και να γράψεις ιστορίες που έζησες,
άκουσες ή είδες
• να µοιραστείς σκέψεις και συναισθήµατα
• να ανεβάσεις βίντεο και µουσική
• να παίξεις ηλεκτρονικά παιχνίδια
• να µάθεις πως µπορείς να βοηθήσεις και να βοηθηθείς

Κανείς δε θα µάθει
το παραµικρό.

Όλα τα παραπάνω είναι µορφές εκφοβισµού και βίας
που συµβαίνουν ανάµεσα στα παιδιά της ηλικίας σου,
µέσα και έξω από το σχολείο.

www.antibullyingnetwork.gr

Τηλεφωνικές Γραµµές Υποστήριξης Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.:

801 801 1177

116 111

(Οι κλήσεις είναι ανώνυµες και εµπιστευτικές
µε κόστος µία αστική µονάδα)

(Οι κλήσεις είναι ανώνυµες και εµπιστευτικές
και δεν υπάρχει χρέωση από σταθερά και κινητά)

Για γονείς & εκπαιδευτικούς

Αποκλειστικά για παιδιά & εφήβους

Eταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
”ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ”

www.epanad.gov.gr

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Eταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου

Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Ι. Τσιάντης,
Αν. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής
Ιατρικής Σχολής Παν/µίου Αθηνών

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

www.espa.gr

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και τις Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Το πρόγραµµα "STOP στην ενδοσχολική βία" υλοποιείται από την Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. και
χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού” 2007-2013.

