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Η 6η Μαρτίου καθιερώνεται ως Πανελλήνια Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο. Τι
ορίζουμε όμως ως "εκφοβισμό και βία στο σχολείο"; Ας δούμε πως ορίζεται λοιπόν στην
ιστοσελίδα του
Δικτύου κατά της βίας στο σχολείο:
- Ο όρος «εκφοβισμός και βία στο σχολείο» (school bullying), όπως και ο όρος
«θυματοποίηση» (victimization) χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν μια κατάσταση κατά
την οποία ασκείται
εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και επαναλαμβανόμενη
βία και επιθετική συμπεριφορά με σκοπό την επιβολή, την καταδυνάστευση και την
πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου σε μαθητές από συμμαθητές τους, εντός
και εκτός σχολείου
.

- Συχνά το «ισχυρότερο» παιδί αντλεί από την πράξη του κάποιο όφελος, όπως
ευχαρίστηση, κύρος, υλικά αποκτήματα, ενώ το «αδύναμο» παιδί δεν μπορεί να
προστατέψει με ουσιαστικό και ριζικό τρόπο τον εαυτό του.
- Ο εκφοβισμός και η βία στο σχολείο είναι και ομαδικό φαινόμενο, καθώς δεν αφορά
μόνο το μαθητή που εκφοβίζει και εκείνον που εκφοβίζεται, αλλά και όσους είναι παρόντες
ή γνωρίζουν την ύπαρξή του, δηλαδή τους παρατηρητές, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε
μαθητές είτε ενήλικες.

...και ποιές μορφές μπορεί να πάρει ο εκφοβισμός:

? Σωματικός: φυσικός τραυματισμός ή απειλή τραυματισμού προς κάποιον. Εκδηλώνεται με
σπρωξίματα, σκουντήματα, αγκωνιές, γροθιές και κλοτσιές, τρικλοποδιές, χτυπήματα με
αντικείμενα, τσιμπήματα και δαγκωνιές, περιορισμό του άλλου μέσω σωματικών
πρακτικών.
? Λεκτικός: συστηματική χρησιμοποίηση υβριστικών εκφράσεων, φραστικών επιθέσεων,
προσβολών και απειλών, αγενών σχολίων και ειρωνείας, χρήση παρατσουκλιών.
? Εκφοβισμός με εκβιασμό: εκούσια απόσπαση χρημάτων ή προσωπικών αντικειμένων, η
οποία συνοδεύεται από απειλές ή και τον εξαναγκασμό σε αντικοινωνικές πράξεις.
? Έμμεσος ή κοινωνικός: προσπάθεια για κοινωνική απομόνωση ή αγνόηση ατόμου, για
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άσκηση επιρροής στην ομάδα των συνομηλίκων ώστε να αισθανθούν αντιπάθεια για κάποιο
συγκεκριμένο συμμαθητή τους, διάδοση κακόβουλων φημών και ψευδών.
? Ηλεκτρονικός: αποστολή απειλητικού ή υβριστικού υλικού μέσω του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, των υπηρεσιών MMS και SMS που παρέχουν τα κινητά τηλέφωνα και των
διαδικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης, χρήση ή παραποίηση των προσωπικών
δεδομένων κάποιου ατόμου, αποκλεισμός του από μια δικτυακή ομάδα, κλήσεις στο κινητό
του από άγνωστο νούμερο.

? Ρατσιστικός: διάδοση αρνητικών σχολίων εξαιτίας της καταγωγής, της κοινωνικής τάξης,
της οικονομικής κατάστασης, της διαφορετικότητας.
? Σεξουαλικός: υβριστικά σχόλια, σκίτσα και γκράφιτι με σεξουαλικό περιεχόμενο,
ανήθικες χειρονομίες, ανεπιθύμητο άγγιγμα, μέχρι και σοβαρές σεξουαλικές επιθέσεις.
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