
Ανάμεσα στα πολλά και σοβαρά 

προβλήματα που μαστίζουν σήμερα την 

κοινωνία μας και απαιτούν άμεση 

αντιμετώπιση,είναι η σχολική βία 

 

 

 

Όλες οι μορφές σχολικής βίας  

(σωματική-λεκτική-ψυχολογική)         

έχουν σοβαρό συναισθηματικό αντίκτυπο 

 



ΜΟΡΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 

 

1. Καζούρα, γκριμάτσες, καψώνια, 
σπρωξιές,  φτύσιμο, ή οποιασδήποτε 
άλλης μορφής σωματική επίθεση. 

2. Η αρπαγή, απόκρυψη,      καταστροφή 

πραγμάτων. 

3. Φωτογράφιση ή μαγνητοσκόπηση χωρίς 

την συγκαταθεσή μας. 

4. Τοποθέτηση στο διαδίκτυο υλικού που 

αφορά κάποιον χωρίς την συγκατάθεσή 

του. 

5. Διάδοση φημών και συκοφαντίες. 

6. Στέρηση φίλων,απομόνωση και 

αποκλεισμός από το παιχνίδι και την 

παρέα. 

7. Ρατσιστικές, μεροληπτικές δηλώσεις και 

συμπεριφορές που αφορούν την 

προέλευση,το παρουσιαστικό,την 

ταυτότητα,την  σεξουαλική 

τοποθέτηση,την ιδιαιτερότητα, την 

ασθένεια του άλλου. 



Παιδιά ευάλωτα στη σχολική βία λόγω: 

 εμφάνισης(βάρος,ύψος,χρώμα,μυωπία...) 

  τρόπου ομιλίας, χαρακτηριστικά 
καταγωγής, θρησκεία… 

  οικογενειακής κατάστασης (διαζύγιο, 
μονογονεϊκή οικογένεια…) 

  της μη κοινωνικότητας τους 

  της καλής ή της κακής απόδοσης στο 
σχολείο. 

  της ιδιαίτερης ικανότητας ή δυσκολίας 
(σύνδρομο Άσπενγκερ, δυσλεξία, 
ελλειματική προσοχή…) 

 

 
 

 



Σημάδια θύματος σχολικης βίας 

 

 Μελανιές στο σώμα 

 Σκισμένα ρούχα,τετράδια 

 Κάνει αδικαιολόγητες απουσίες ή 

αρνείται να πάει σχολείο… 

 Γίνεται επιθετικός ή υπερβολικά 

ανήσυχος… 

 Ζητά συχνά χρήματα 

 Χάνει πράγματα 

 Φοβάται να χρησιμοποιήσει το κινητό 

του 

 

 
 



Πως μπορείς να νικήσεις τον <<νταή>>  

χωρίς να τον αγγίξεις. 

 Να φέρεσαι με αυτοπεποίθηση. 

 Απόφυγε μέρη όπου θα μπορούσε να 
γίνει εκφοβισμός και να είσαι έτοιμος να 
φύγεις μακριά εάν τελικά συμβεί. 

 Μην πηγαίνεις στο σχολείο μόνος, πάρε 
μαζί σου φίλους… 

 Γράψε το όνομά σου στα πράγματα που 
σου ανήκουν. 

 Μην παίρνεις  λεφτά ή ακριβά πράγματα 
μαζί σου στο σχολείο. 

 Θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις 
χιούμορ για να χειριστείς την κατάσταση. 
 
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΦΙΛΙΑ-ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΒΙΑ 

Σύλλογος καθηγητών 1
ου

 ΓΕΛ. Αγίου 
Δημητρίου    

Υπεύθυνοι ενημέρωσης    για την σχολική βία  

στο 1
ο
 ΓΕΛ. Αγίου Δημητρίου  

 Κουτσανδρέας Γ.,  Μουρλάς Π. 

Γραμμή βοήθειας  και στήριξης   : 116111 

Aμεση κοινωνική βοήθεια:197 



 


