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Διαδικτυακόσ Εκφοβιςμόσ 

 

Ο εκφοβιςμόσ  - ζνα διεκνζσ φαινόμενο 

o Εκφοβιςμόσ είναι μια επικετικι ςυμπεριφορά με ςκοπό ζνασ πιο δυνατόσ να βλάψει κάποιο 

πιο αδφναμο. Ο εκφοβιςμόσ μπορεί να περιλαμβάνει ςωματικι, ψυχολογικι ι λεκτικι βία. 

o Εντοπίηεται ςε κάκε χϊρα και ςχεδόν ςε κάκε ςχολικι μονάδα. 

o Περίπου το 25% των παιδιϊν εμπλζκεται ςε καταςτάςεισ εκφοβιςμοφ 

o Ίδιο ποςοςτό εμπλοκισ εμφανίηεται μεταξφ αγοριϊν και κοριτςιϊν  

o Αυξάνεται τα τελευταία χρόνια ο διαδικτυακόσ εκφοβιςμόσ ενϊ ελαττϊνονται οι περιπτϊςεισ 

«παραδοςιακοφ εκφοβιςμοφ» 

 

Χαρακτθριςτικά παιδιϊν που ζχουν υποςτεί εκφοβιςμό: 

 - Ήςυχα, προςεκτικά, ευαίςκθτα 

- Αναςφαλι με μειωμζνθ αυτοπεποίκθςθ 

- Ζχαν λίγουσ φίλουσ και ςυνικωσ είναι κοινωνικά αποκλειςμζνα 

- Αγχϊδθ, ςωματικά πιο αδφναμα ι με κάποιο ςωματικό πρόβλθμα (παχυςαρκία) 

- Προτιμοφν να περνοφν περιςςότερο χρόνο με ενιλικεσ 

 

Χαρακτθριςτικά παιδιϊν που ζχουν τάςθ να εκφοβίηουν: 

- Ηγετικι προςωπικότθτα ςτισ παρζεσ 

- Επικετικά, εκριγνυνται εφκολα και καταφεφγουν εφκολα ςτθ βία 

- Είναι ςκλθρά και δεν υπακοφουν εφκολα ςε κανόνεσ 

- Ζχουν ανάγκθ να κυριαρχοφν και να εμφανίηουν δυναμικζσ αντιδράςεισ  

- Ικανοποιοφνται πλθγϊνοντασ τουσ άλλουσ 

- Χαρακτθρίηονται από απουςία αιςκθμάτων, ντροπισ και αίςκθςθ προςωπικισ ευκφνθσ  

 

 Διαδικτυακόσ εκφοβιςμόσ  (Cyberbullying). Μια ςφγχρονθ μορφι εκφοβιςμοφ 

Πραγματοποιείται μζςω τθσ τεχνολογίασ (κινθτά τθλζφωνα, διαδίκτυο) χωρίσ να υπάρχει ςυνικωσ 

προςωπικι επαφι μεταξφ κφτθ και κφματοσ. Πραγματοποιείται από ομάδα ι από μεμονωμζνα 

άτομα που χρθςιμοποιοφν θλεκτρονικζσ μορφζσ επικοινωνίασ (e-mails, μθνφματα, web-sites, chat –

rooms, φωτογραφίεσ και Video από και προσ κινθτά τθλζφωνα). Πιο ςυνθκιςμζνεσ μορφζσ 

Cyberbullying είναι: 

o Κλοπι θλεκτρονικισ ταυτότθτασ με ςκοπό τθν είςοδο ςε προςωπικοφσ διαδικτυακοφσ 

λογαριαςμοφσ και τθ δθμιουργία ψεφτικων διαδικτυακϊν προφίλ που εκκζτουν τον ιδιοκτιτθ  

o Αποςτολι θλεκτρονικϊν μθνυμάτων με αγενζσ, χυδαίο ι απειλθτικό περιεχόμενο 
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o Διαδικτυακι παρακολοφκθςθ (Cyberstalking), με αποςτολι μθνυμάτων που προκαλοφν ςτον 

αποδζκτθ ανθςυχία και αναςφάλεια  

o Δυςφιμιςθ (Denigration), αποςτολι ψευδϊν φθμϊν ι δθμοςιοποίθςθ προςωπικϊν 

πλθροφοριϊν με ςκοπό τθν απομόνωςθ του ατόμου από το κοινωνικό περιβάλλον του ι τουσ 

φίλουσ του 

o Αποκλειςμόσ (exclusion) ατόμου από διαδικτυακι ομάδα ι από διαδικτυακό παιχνίδι 

o Απειλθτικζσ κλιςεισ ςτο κινθτό από άγνωςτο νοφμερο 

Γενικζσ επιπτώςεισ από δράςεισ εκφοβιςμοφ 

Οι επιπτϊςεισ από δράςεισ εκφοβιςμοφ μπορεί να είναι βραχυπρόκεςμεσ αλλά και μακροπρόκεςμεσ. 

Οι ςυνζπειεσ  επικεντρϊνονται κυρίωσ ςτα κφματα. Μελζτεσ απζδειξαν ότι επιπτϊςεισ εμφανίηουν 

επίςθσ οι κφτεσ αλλά και οι ςτισ οικογζνειεσ κυμάτων και κυτϊν.  

Επιπτώςεισ ςτα κφματα 

Τα κφματα ςυνικωσ εμφανίηουν άμεςα: 

- τάςεισ αποφυγισ του ςχολείου 

- πτϊςθ τθσ ςχολικισ τουσ επίδοςθσ 

- αποφυγι εξωςχολικϊν δραςτθριοτιτων  

- δυςκολία αφομοιϊςεισ γνϊςεων  

- περιοριςμζνεσ κοινωνικζσ ςχζςεισ  

- ψυχοςωματικά ςυμπτϊματα (ναυτία, κοιλιακοί πόνοι, πονοκζφαλοι, ενοφρθςθ κλπ.) 

Μακροπρόκεςμα τα κφματα μπορεί να εμφανίςουν (ιδίωσ τα κορίτςια)  

- τάςεισ κοινωνικισ απομόνωςθσ, μοναξιάσ και κατάκλιψθσ και ζλλειψθ ςτόχων για τθ ηωι ι τθν 

επαγγελματικι τουσ καριζρα.  

Οι άμεςεσ ι οι μακροπρόκεςμεσ επιπτϊςεισ είναι περιςςότερο ι λιγότερο ζντονεσ, ανάλογα με το 

βακμό ςυμπαράςταςθσ φίλων, οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ και ςχολείου.   

Επιπτώςεισ ςτουσ κφτεσ 

Οι ςυχνότερα εμφανιηόμενεσ επιπτϊςεισ ςτουσ κφτεσ είναι: 

- επικετικι ςυμπεριφορά  

- διακοπι ςχολικισ φοίτθςθσ και φυγι από το ςπίτι 

- κάπνιςμα και χριςθ αλκοόλ από μικρι θλικία  

- αυξθμζνθ πικανότθτα χριςθσ ουςιϊν  

- αντικοινωνικι ςυμπεριφορά  
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Επιπτώςεισ ςτουσ γονείσ 

Πολλοί γονείσ κυμάτων και κυτϊν αιςκάνονται:  

- αδυναμία ι άγνοια για αποτελεςματικι παρζμβαςθ 

- αποτυχθμζνοι ςτο γονικό τουσ ρόλο 

- ζντονθ κριτικι από ςυγγενείσ ι φίλουσ 

Συνοπτικά από τον εκφοβιςμό τα κφματα κυρίωσ υφίςτανται: 

o Φυςικι ι ςωματικι βία 

o Αποκλειςμό από κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ που πικανόν να τα οδιγθςαν ςε κοινωνικό 

αποκλειςμό 

o Σεξουαλικι Παρενόχλθςθ  

o Λεκτικι Βία 

o Απειλζσ και Εκβιαςμοφσ  

o Κλοπι και καταςτροφι προςωπικϊν τουσ αντικειμζνων 

Ενδείξεισ που μπορεί να εμφανιςτοφν ς΄ζνα παιδί και πρζπει να προβλθματίςουν τουσ γονείσ του 

Υπάρχουν κάποια ςθμάδια που πρζπει να ςασ υποψιάςουν ότι το παιδί ςασ ζχει πζςει κφμα 

εκφοβιςμοφ. Τα πιο χαρακτθριςτικά είναι:  

o Ζχει μϊλωπεσ ςτο ςϊμα ι το πρόςωπο και εμφανίηεται με ςκιςμζνα ι λερωμζνα ροφχα. 

o Εμφανίηει αλλαγζσ ςτθ ςυμπεριφορά του όπωσ αυξθμζνθ επικετικότθτα προσ τουσ γονείσ ι τα 

αδζλφια του 

o Χάνει, αδικαιολόγθτα, προςωπικά του αντικείμενα  

o Εμφανίηει αλλαγζσ ςτθν όρεξθ του, τον πόνο ι παραπονείται για πονοκεφάλουσ 

ςτομαχόπονουσ 

o Αρνείται να πάει ςτο ςχολείο και ζχει πτϊςθ ςτισ ςχολικζσ επιδόςεισ του 

o Παρουςιάηει ςυμπτϊματα κοινωνικισ απομόνωςθσ και ζχει τθν πεποίκθςθ ότι δε τον 

αποδζχονται  ι τον απορρίπτουν ςτο ςχολείο ι γενικά  

o Προμθκεφεται μζςα ατομικισ προςταςίασ 

 

 

Προςοχι: Η αιτία για τθν εμφάνιςθ των παραπάνω ενδείξεων μπορεί να μθν είναι ο 

εκφοβιςμόσ αλλά κάποια άλλθ αιτία, όπωσ ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθ ηωι του.  
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Παραδοςιακόσ και Διαδικτυακόσ Εκφοβιςμόσ: Ομοιότθτα – Διαφορζσ 

α) Ομοιότθτεσ 

- Τα παιδιά – δράςτεσ που εκφοβίηουν 

- Τα παιδιά  - κφματα που δζχονται εκφοβιςμό 

- Τα παιδιά παρατθρθτζσ που είναι μάρτυρεσ εκφοβιςμοφ 

- Τα κίνθτρα και ο ςτόχοσ τουσ 

- Τα χαρακτθριςτικά κυτϊν και κυμάτων 

- Οι επιπτϊςεισ 

 

β) Διαφορζσ 

- Ο διαδικτυακόσ εκφοβιςμόσ μπορεί να προκφψει οποιαδιποτε ςτιγμι 

- Τα εκφοβιςτικά μθνφματα μποροφν να μεταδοκοφν πολφ γριγορα ςε μεγάλο αρικμό ατόμων 

 - Η παρενόχλθςθ μπορεί να είναι ανϊνυμθ  

 

Ο ρόλοσ των γονζων  

Ο ρόλοσ των γονζων είναι αποφαςιςτικόσ προκειμζνου να προςτατζψουν το παιδί τουσ να εμπλακεί ι 

να απεμπλακεί από διαδικαςίεσ Διαδικτυακοφ Εκφοβιςμοφ (κφμα ι κφτθσ).  

Το «κλειδί» είναι θ ςωςτι και ςυνεχισ επικοινωνία των γονζων με το παιδί τουσ. Είναι ςθμαντικό οι 

γονείσ που είναι εξοικειωμζνοι με το διαδίκτυο : 

- να ακοφςουν προςεκτικά τισ on line εμπειρίεσ του παιδιοφ τουσ 

- να επιςκεφκοφν τισ ιςτοςελίδεσ που επιςκζπτεται το παιδί τουσ 

- να ςυηθτιςουν με τα παιδιά τουσ (από τθ μικρι τουσ θλικία), τι δεν πρζπει να κάνουν και τι 

πρζπει να προςζχουν χρθςιμοποιϊντασ το διαδίκτυο 

- είναι  χριςιμο να προδιαγράψουν με τα παιδιά τουσ ζνα «οικογενειακό κϊδικα ςυμπεριφοράσ 

ςτο διαδίκτυο» και να ςυμφωνιςουν ι και να υπογράψουν ότι κα τον ακολουκοφν  

- να μιλιςουν για τουσ θκικοφσ κανόνεσ που πρζπει να διζπουν  τθσ επικοινωνίεσ τουσ ςτο 

διαδίκτυο, οι οποίοι πρζπει να είναι αντίςτοιχοι με αυτοφσ τθσ ηωντανισ επικοινωνίασ, όπωσ ο 

ςεβαςμόσ του άλλου, θ ευγζνεια, θ κατανόθςθ και θ αποδοχι 
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- να βοθκιςουν τα παιδιά τουσ να καταλάβουν ότι κάκε ιςτοςελίδα είναι επιςκζψιμθ όχι μόνο 

από γνωςτοφσ ι φίλουσ αλλά και από αγνϊςτουσ. Επομζνωσ πρζπει να προςζχουν τι γράφουν 

και ποια ςτοιχεία παρουςιάηουν για τον εαυτό τουσ και τουσ άλλουσ.  

Γονείσ μθ εξοικειωμζνοι με το Διαδίκτυο 

Επειδι πολλοί γονείσ δεν είναι εξοικειωμζνοι ςτθ χριςθ υπολογιςτι κα μποροφςαν να εντοπίςουν 

οριςμζνα ανθςυχθτικά ςθμάδια ςτθ ςυμπεριφορά των παιδιϊν τουσ που πικανόν υποδθλϊνουν 

εμπλοκι του παιδιοφ τουσ (κφμα ι κφτθσ) ςε περιπτϊςεισ διαδικτυακοφ εκφοβιςμοφ. Τζτοια ςθμάδια 

μπορεί να είναι τα ακόλουκα:  

- Το παιδί παφει ξαφνικά να χρθςιμοποιεί τον υπολογιςτι του 

- Φαίνεται νευρικό όταν εμφανίηεται κάποιο μινυμα  

- Δεν πθγαίνει με ευχαρίςτθςθ ςτο ςχολείο 

- Είναι κυμωμζνο ι ςτεναχωρθμζνο μετά  τθ ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο   

- Παρουςιάηει μείωςθ ςτθ ςχολικι του επίδοςθ  

- Αλλάηει τθν οκόνθ ι κλείνει τον υπολογιςτι του όταν ζνασ μεγάλοσ πλθςιάηει τον υπολογιςτι 

του 

- Χρθςιμοποιεί τον υπολογιςτι ϊρεσ που οι μεγάλοι κοιμοφνται 

 

Προςοχι: Η παραπάνω ςυμπτωματολογία μπορεί να ςχετίηεται και με άλλα προβλιματα άρα οι 

                   γονείσ πρζπει να είναι ιδιαίτερα προςεκτικοί.  

- πρζπει να κερδίςουν τθν εμπιςτοςφνθ των παιδιϊν ϊςτε να τουσ ενθμερϊςουν αν τφχει να 

λάβουν ζνα ανθςυχθτικό ι απειλθτικό E-Mail.   

Γενικζσ Οδθγίεσ 

Σε κάκε περίπτωςθ Διαδικτυακοφ Εκφοβιςμοφ  οι γονείσ πρζπει να ακολουκιςουν τισ εξισ ενζργειεσ: 

o Να ενθμερϊςουν τα παιδιά τουσ ότι πρζπει να κρατιςουν και όχι να διαγράψουν απειλθτικά 

ι προςβλθτικά μθνφματα που τυχόν λάβουν 

o Εάν τα μθνφματα επιμζνουν πρζπει να ηθτιςουν τθ βοικεια τθσ Αςτυνομίασ  

o Ζνασ κακόβουλοσ «Διαδικτυακόσ φίλοσ» μπορεί εφκολα να αποκλειςτεί 

o Εάν ο κφτθσ είναι γνωςτόσ πρζπει να ενθμερωκοφν οι γονείσ του και το ςχολείο του. Εάν δεν 

λάβουν αυτοί μζτρα πρζπει να ειδοποιθκεί θ Αςτυνομία 

o Εάν το κφμα εμφανίηεται φοβιςμζνο ι αγχωμζνο, οι γονείσ του πρζπει να ηθτιςουν τθ 

βοικεια ειδικοφ ψυχολόγου 

 



         

 

 

7 

 

Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ 

Παρόλο που περιςτατικά Εκφοβιςμοφ μζςω Διαδικτφου πραγματοποιοφνται εκτόσ ςχολείου, οι 

πρωταγωνιςτζσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ είναι ςυμμακθτζσ.  Για το λόγο αυτό το φαινόμενο του 

εκφοβιςμοφ πρζπει να απαςχολεί τουσ εκπαιδευτικοφσ για δφο κυρίωσ λόγουσ: 

o οι ίδιοι διδάςκουν και ενκαρρφνουν τουσ μακθτζσ τουσ ςτθ χριςθ του Διαδικτφου, επομζνωσ 

πρζπει να τουσ διδάςκουν ςυγχρόνωσ και τθν «θκικι ςτθ χριςθ του» 

o οι ίδιοι διδάςκουν κυρίωσ με τθ προςωπικι τουσ ςυμπεριφορά κζματα όπωσ θ ορκι  κοινωνικι 

ςυμπεριφορά, θ ανκρϊπινθ αλλθλεγγφθ, ο ςεβαςμόσ ςτισ ιδιαιτερότθτεσ των ςυνανκρϊπων  

μασ, θ αποφυγι ενεργειϊν που ενοχλοφν ι βλάπτουν τουσ γφρω μασ κλπ.  

 

Μθ ξεχνάτε ότι: 

Απώτεροσ ςτόχοσ των ενεργειών αυτών πρζπει να είναι «θ αποκατάςταςθ τθσ ηθμιάσ που ζχει 

προκλθκεί ςε κφματα και κφτεσ και όχι θ άμεςθ επιβολι κυρώςεων».  

 

Ενζργειεσ που πρζπει να γίνουν γενικά 

Οι ενζργειεσ που πρζπει να γίνουν περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων τα εξισ:  

o πρζπει να γίνει εκπαίδευςθ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ ϊςτε να μπορεί να ενθμερϊςει 

υπεφκυνα μακθτζσ και γονείσ ςε κζματα όπωσ: 

- θ αςφαλισ πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο  

- ο εκφοβιςμόσ μζςω του Διαδικτφου και οι επιπτϊςεισ ςε κφματα και κφτεσ 

o Οργάνωςθ ομιλιϊν από ειδικοφσ ςε γονείσ και μακθτζσ πάνω ςε κζματα όπωσ «ςφαλισ 

πλοιγθςθσ ςτο διαδίκτυο» και «Ο Εκφοβιςμόσ ςτο Διαδίκτυο» 

o  ςυμπλιρωςθ από τουσ μακθτζσ ανϊνυμου ερωτθματολογίου με ερωτιςεισ όπωσ: 

- γνωρίηουν τι είναι ο Διαδικτυακόσ Εκφοβιςμόσ 

- εάν γνωρίηουν περιςτατικά ςτο περιβάλλον τουσ 

- εάν ζχουν πζςει κφμα ι ζχουν βρεκεί ςτθ κζςθ κφτθ 

o Αποςτολι ενθμερωτικοφ φυλλαδίου προσ τουσ γονείσ που κα περιζχει πλθροφορίεσ όπωσ:  

- οδθγίεσ για τθν αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο 

- οριςμό του εκφοβιςμοφ, του διαδικτυακοφ εκφοβιςμοφ και παραδείγματα 

- τισ ενζργειεσ που πρζπει να κάνουν οι γονείσ ςε περιπτϊςεισ εμπλοκισ του παιδιοφ τουσ ςε   

  εκφοβιςμό 

- ςε ποιουσ πρζπει να απευκυνκοφν για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ι για βοικεια (Διευκφνςεισ 

και links) 
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o Ομιλίεσ προσ μακθτζσ με κεματολογία όπωσ: 

- θ μθ προϊκθςθ ι θ διάδοςθ φθμϊν μζςω του Διαδικτφου  

- να ενθμερϊςει κάποιον ενιλικα , εάν γνωρίηει κφμα ι κφτθ Διαδικτυακοφ Εκφοβιςμοφ 

- να αποκθκεφςει ι να εκτυπϊςει τα ςτοιχεία που ζχει και να τα παραδϊςει ςε κάποιον  

   ενιλικα 

- να εκφράηει δθμοςίωσ τθν αντίκεςι του ςε κάκε ςυμπεριφορά εκφοβιςμοφ 

o Ομιλίεσ προσ μακθτζσ από ςυμμακθτζσ τουσ που ζχουν ιδιαίτερθ ευχζρεια ςε κζματα 

τεχνολογίασ, για κζματα αςφάλειασ πλοιγθςθσ ςτο διαδίκτυο και κζματα εκφοβιςμοφ ςτο 

διαδίκτυο.  

Ενζργειεσ που πρζπει να γίνουν από τον Διευκυντι ι του Εκπαιδευτικοφ 

Εάν ςϋ ζνα ςχολείο παρατθρθκοφν φαινόμενα εκφοβιςμοφ, ο Διευκυντισ του ςχολείου ι οι 

Εκπαιδευτικοί πρζπει:  

- Να καταγράψουν το περιςτατικό (πότε και που ςυνζβθ, ποιοι ςυμμετείχαν, ποιοι 

  παρακολουκοφςαν, ποια θ μορφι του εκφοβιςμοφ) 

- Να προςδιορίςουν αν ζγινε μια μόνο φορά ι αν επαναλαμβάνεται ο εκφοβιςμόσ 

- Να οργανϊςουν τρόπο παρακολοφκθςθσ του προβλιματοσ  

- Να μιλιςουν με το κφμα, να το διαβεβαιϊςουν ότι κα το προςτατεφςουν και να του ηθτιςουν να 

  τουσ κρατά ενιμερουσ για κάκε πικανι εξζλιξθ  

- Να ενθμερϊςουν τουσ γονείσ του κφματοσ 

- Να εντοπίςουν το κφτθ και να διερευνιςουν αν δρα ωσ άτομο ι αν υπάρχει ομάδα παιδιϊν που 

τον  ενκαρρφνει. 

- Να οδθγιςουν τον κφτθ ςτον διευκυντι  

- Να βρουν ποιοι ςυμμακθτζσ ιταν παρόντεσ ςτο περιςτατικό και να εξακριβϊςουν αν ςυμμετείχαν 

ι αν ενκάρρυναν τον κφτθ. Συηθτείςτε μαηί τουσ αν κεωροφν ότι θ αντίδραςθ τουσ ιταν θ 

κατάλλθλθ ι αν ζπρεπε να διαχειριςτοφν τθ περίπτωςθ με άλλο τρόπο προκειμζνου να 

αποτρζψουν τον εκφοβιςμό.   

-Να βρουν ποιοι μακθτζσ αντζδραςαν αποτρεπτικά ςτον εκφοβιςμό και να επιβραβεφουν τθ κετικι 

τουσ ςυμπεριφορά.  

- Να δθμιουργιςουν κλίμα εμπιςτοςφνθσ ςτθ τάξθ, να μάκουν ςτουσ μακθτζσ να υπολογίηουν τα 

  ςυναιςκιματα των άλλων και να αναγνωρίηουν τισ πολιτιςμικζσ ι άλλεσ ιδιαιτερότθτεσ που 

  πικανόν να ζχουν αυτοί.    
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Πώσ να ςυμπεριφερκοφν οι εκπαιδευτικοί ςε μακθτζσ που εμπλζκονται ςε περιπτώςεισ εκφοβιςμοφ 

Η ςυμπεριφορά του εκπαιδευτικοφ δεν πρζπει να είναι ίδια ςε όλα τα παιδιά. Συγκεκριμζνα: 

α) Στο ςυνεςταλμζνο παιδί:  Να αποδεχκοφν τθν οντότθτά του, να του μιλοφν αργά και ιρεμα και να 

     του καλλιεργοφν τθν αυτοεκτίμθςι και τθν αυτοπεποίκθςθ.  

β) Στο αποκαρρθμζνο παιδί:   που καταλιγουν ςε επιβράβευςθ ενκαρρφνουν να αναπτφξει τθν 

αυτοεκτίμθςι του και να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ που καταλιγουν ςε επιβράβευςθ και να το 

βοθκοφν διακριτικά να ολοκλθρϊνει με επιτυχία τισ εργαςίεσ που του ανακζτουν.  

γ) Στο επικετικό παιδί:  Να κακιερϊςουν ςαφείσ και δίκαιουσ κανόνεσ ςυμπεριφοράσ ςτουσ χϊρουσ του 

ςχολείου και να τουσ εφαρμόηουν με ςυνζπεια. Η ψυχολογικι και ςωματικι βία δεν κα πρζπει να 

γίνονται ανεκτζσ και κα πρζπει να προβλζπονται ςυγκεκριμζνεσ ςυνζπειεσ. Να δείξουν ότι ςυμπακοφν 

το άτομο αλλά δεν ανζχονται τθ βίαιθ ςυμπεριφορά του προσ τουσ άλλουσ. Να το επαινοφν για τθ 

ςωςτι ςυμπεριφορά του και να το βοθκοφν να εκφράςει τα ςυναιςκιματά του με ςωςτό τρόπο. Να 

διερευνοφν τθν φπαρξθ τυχόν μακθςιακϊν δυςκολιϊν και να προτείνουν τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ τουσ. 

Να επικοινωνοφν με τουσ γονείσ του και να τουσ εξθγοφν ότι κάκε επικετικι ςυμπεριφορά ζχει 

αρνθτικζσ επιπτϊςεισ (άμεςεσ, μεςοπρόκεςμεσ και μακροπρόκεςμεσ ςτο άτομο που τισ εκδθλϊνει) ςτο 

ίδιο το παιδί αλλά και ςτο περιβάλλον του.     

 

 

 

Χριςιμα links ςτα οποία μπορεί να απευκφνεται κάκε ενδιαφερόμενοσ: 

o www.olweusinternational.no 

o www.kivaprogram.net 

o www.casel.org/social-and-emotional-learning 

o www.enacso.eu 

o www.youth-health.gr 

o www.selfchess.wordpress.com 

o www.livewithoutbullying.com 
o www.stopbullingnow.com 
o stop-bullying.sch.gr 

o www.theartofcrime.gr 
o http://www.astynomia.gr/newsite.php?&lang= 
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