Τί είναι εκφοβισµός
Εκφοβισµός είναι η ηθεληµένη, απρόκλητη και επαναλαµβανόµενη άσκηση βίας (ψυχολογικής, σωµατικής, λεκτικής,
κοινωνικής ή σεξουαλικής) από ένα άτοµο προς ένα άλλο, µε σκοπό να το «µειώσει», να το εξευτελίσει ή να το εξαναγκάσει
σε κάποια πράξη. Η σχέση µεταξύ του ατόµου που εκφοβίζει και του ατόµου που εκφοβίζεται χαρακτηρίζεται από µια
ασυµµετρία δύναµης.
Η βία, που ασκείται στο σχολικό πλαίσιο, χαρακτηρίζεται ως σχολικός εκφοβισµός. Με άλλα λόγια, ο σχολικός εκφοβισµός
συµβαίνει όταν κάποιος µαθητής ή µαθήτρια χρησιµοποιεί επανειληµµένα τη δύναµή του/της, µε σκοπό να προκαλέσει
σωµατικό ή ψυχικό πόνο σε κάποιο άλλο παιδί.

Είναι ΛΑΘΟΣ να πιστεύουµε ότι ο εκφοβισµός:

• χτυπάει και σπρώχνει ξανά και ξανά…
• µιλάει άσχηµα ή διώχνει από την παρέα και τα αθλητικά παιχνίδια…
• κοροϊδεύει ή απειλεί…
• παίρνει ή χαλάει πράγµατα που ανήκουν σε…
• διαδίδει άσχηµες φήµες και βρίζει µέσω κινητού τηλεφώνου ή internet…
• αποµονώνει επειδή είναι «διαφορετικό»…

…κάποιο άλλο παιδί ή το ίδιο το παιδί σας;
Όλα τα παραπάνω είναι µορφές εκφοβισµού και βίας που συµβαίνουν
ανάµεσα στα παιδιά, µέσα και έξω από το σχολείο.

Χωρίς τη βοήθειά σας, ο σχολικός εκφοβισµός
δεν αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικά.
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Εκεί µπορείτε:
• να ενηµερωθείτε για τον εκφοβισµό
• να διαβάσετε και να γράψετε ιστορίες που ζήσατε, ακούσατε ή είδατε
• να µοιραστείτε σκέψεις και συναισθήµατα
• να ανεβάσετε βίντεο και µουσική
• να µάθετε πως µπορείτε να βοηθήσετε ή να αντιµετωπίσετε
καταστάσεις εκφοβισµού.

Mιλήστε
σας ακούµε!
801 801 1177

Εάν θέλετε να µάθετε περισσότερα για το σχολικό εκφοβισµό και τους
τρόπους µε τους οποίους µπορεί να αντιµετωπισθεί, επισκεφθείτε το
site της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. «Stop στην Ενδοσχολική Bία-Bullying».

www.antibullying.gr

www.antibullying.gr

Γραµµή υποστήριξης
για γονείς και
εκπαιδευτικούς

• Eίναι ένα φυσιολογικό φαινόµενο της ζωής και της ανάπτυξης
των παιδιών και των εφήβων
• Είναι ένα αναπόφευκτο φαινόµενο της σχολικής ζωής
- συνέβαινε ανέκαθεν
• Ενδυναµώνει το παιδί για να αντιµετωπίσει µελλοντικές δυσκολίες
• Ταυτίζεται µε την παραβατικότητα

Έχει συµβεί το παιδί σας ή κάποιος µαθητής, από την ίδια τάξη ή µεγαλύτερη,
να αναφέρει ή να παραπονιέται ότι στο σχολείο κάποιο παιδί…

Σχολεία ανοιχτά στη γνώση

όχι στη βία

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
”ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ”

www.epanad.gov.gr

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

www.espa.gr

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και τις Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
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www.antibullying.gr

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

Το πρόγραµµα 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.

Eταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου
Η Ε.Ψ.Υ.Π.Ε είναι µέλος του "∆ικτύου κατά της Βίας στο Σχολείο".

