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ΥΟΘΖΗΟ ΓΗΦΟΒΖΙΟ—BULLYING 
ζε ζσμεργαζία με ηο  

5ο Γσμμάζιο Δωγράθοσ 

Ένεοκεξ έπμοκ δείλεη υηη ημ  33% ηςκ μαζεηχκ έπμοκ οπμζηεί bully-
ing  ιυγς ηυπμο θαηαγςγήξ. Ηφνημξ ιυγμξ bulling  ζε αοηή ηεκ πενίπηςζε 
είκαη  μ ναηζηζμυξ, μ μπμίμξ έπεη αολεζεί ανθεηά ηα ηειεοηαία πνυκηα ιυγς 
ηεξ αολακυμεκεξ μεηακάζηεοζεξ. Σμ πνυβιεμα υμςξ δεμημονγείηαη με ηεκ 
έκηαλε ηςκ παηδηχκ ζηεκ θμηκςκία, θαζχξ θαη ζηεκ εθπαίδεοζε θάηη  πμο 
δεμημονγεί ζοκαθυιμοζα υια ηα θμβηθά ζοκαηζζήμαηα ζηα οπυιμηπα παηδηά. 

Ηάηη πμο πνέπεη κα ζομυμαζηε ΠΑΚΣΑ  είκαη: 
"Γίζαη άκζνςπμξ, αλίδεηξ αγάπε, υπμημ πνχμα θη ακ είκαη ημ δένμα ζμο 
υπμο θη ακ πηζηεφεηξ, υπςξ θη ακ ζθέθηεζαη, υπμηα δοζθμιία θη ακ ακηημε-
ηςπίδεηξ . . . " 
   
Πεγέξ: 
www.iefimerida.gr 
www.thetoc. 
www.haniotika-nea.gr                                                                  Γηνήκε Ρ.Δ. 
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Δωγράθοσ 

       Ο ζπμιηθυξ εθθμβηζμυξ» ή bullying είκαη μηα μμνθή θαθμπμίεζεξ θαη 
πημ ζογθεθνημέκα εθθμβηζμμφ ή ελακαγθαζμμφ.  Αοηή ζοκεπάγεηαη πενημδηθά 
επακαιαμβακυμεκεξ πνάλεηξ πμο ζθμπυ έπμοκ ηε επηβμιή εκυξ αηυμμο ή 
μηαξ μμάδαξ πάκς ζε άιιμ άημμμ ή μμάδα. Γπμμέκςξ μηα «ακηζμννμπία δο-
κάμεςκ». Ε εκ ιυγς ακηζμννμπία μπμνεί κα είκαη θμηκςκηθή ή θαη ζςμαηηθή. 
Σμ ζφμα ημο εθθμβηζμμφ ακαθένεηαη θαη ςξ ζηυπμξ. Σμ bullying απμηειείηαη 
απυ ηνία βαζηθά είδε θαθμπμίεζεξ: ζοκαηζζεμαηηθή, ιεθηηθή θαη ζςμαηηθή.  
οκήζςξ πνυθεηηαη γηα ακεπαίζζεηεξ μεζυδμοξ ελακαγθαζμμφ, υπςξ ή ρο-
πμιμγηθή πεηναγχγεζε.  Σμ ―κηαειίθη‖ θομαίκεηαη απυ ηεκ απιή μμνθή εθθμ-
βηζμμφ ζε πημ ζφκζεηεξ μμνθέξ, ζηηξ μπμίεξ μ εθθμβηζηήξ εκδέπεηαη κα έπεη 
έκακ ε πενηζζυηενμοξ θίιμοξ πμο μπμνεί κα θαίκεηαη κα είκαη πνυζομμη κα 
ημκ βμεζήζμοκ ζηηξ δναζηενηυηεηέξ ημο. 

Ηαηενίκα Ρ.     
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ΣΟ ΓΦΕΙΓΡΖΔΑΗΖ ΣΕ ΟΖΗΖΑΗΕ  
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ΓΗΦΟΒΖΙΟ ΘΟΓΩ ΣΟΠΟΤ ΗΑΣΑΓΩΓΕ 

ΣΖ ΕΙΑΖΚΓΖ «ΥΟΘΖΗΟ ΓΗΦΟΒΖΙΟ»; 

http://www.iefimerida.gr
http://www.haniotika-nea.gr


ΑΖΣΖΑ ΥΟΘΖΗΟΤ 
ΓΗΦΟΒΖΙΟΤ 
 
 
 

ημ ζφγπνμκμ θαηκυμεκμ ημο 
bullying ηα θίκεηνα ηςκ εθθμβη-
ζηχκ δηαγνάθμκηαη ςξ ελήξ: α) 
Σα ζοκαηζζήμαηα ακηαγςκηζμμφ ή 
εθδίθεζεξ ακάμεζα ζε έθεβα 
άημμα πμο έπμοκ επαθή ζημ πχ-
νμ ημο ζπμιείμο θαη ζοκεπχξ 
γκςνίδμκηαη. β) Σα αηζζήμαηα 
ηεξ δήιηαξ θαη ηεξ αδηθίαξ π.π. 
Έκα παηδί μπμνεί κα αηζζακζεί 
αδηθεμέκμ απυ ηε ζομπενηθμνά 
εκυξ ζομμαζεηή ημο είηε επεηδή 
μ άιιμξ μαζεηήξ είκαη θαιφηενμξ 
ζηα μαζήμαηα είηε έπμοκ πνμζς-
πηθή θυκηνα. γ) Ε ναζηχκε μπμ-
νεί κα απμηειέζεη έκακ πανάγμ-
κηα εθθμβηζμμφ θαζχξ μ έθεβμξ 

γηα κα πενάζεη ηεκ χνα ημο μπμ-
νεί κα ζέιεη κα πιεοάζεη ημκ ζομ-
μαζεηή ημο. δ) Ε πνμζπάζεηα ημο 
ακζνχπμο κα μημεζεί ημοξ 
άιιμοξ απμηειεί έκα θίκεηνμ εθ-
θμβηζμμφ θαζχξ θαη ζηα πιαίζηα 
ημο ζπμιείμο μ έθεβμξ παναζέν-
κεηαη απυ ηηξ πανέεξ ημο με ζθμ-
πυ κα γίκεη απμδεθηυξ απυ ημοξ 
θίιμοξ ημο. ε) Οη ζθέρεηξ εκυξ 
εθήβμο υζμκ αθμνά ηεκ ελμοζία 
πμο ζέιεη κα αζθεί μ ίδημξ ζημοξ 
άιιμοξ. ζη) Ο εθθμβηζηήξ μπμνεί 
μ ίδημξ κα έπεη οπμζηεί εθθμβη-
ζμυ ή κα πνμένπεηαη απυ δοζιεη-
ημονγηθυ πενηβάιιμκ, γηα πανά-
δεηγμα οπένμεηνε πνμβμιή βίαξ. 

Αθυμε μπμνεί κα ζέιεη κα είκαη 
δεμμθηιήξ θαη κα λεπςνίδεη ζημ 
ζπμιείμ.  δ) Ο εθθμβηζηήξ μπμνεί 
κα κηχζεη πςξ δεκ θάκεη θαθυ 
ζημοξ άιιμοξ.  ε) Ε ακεπανθήξ 
γμκηθή οπμζηήνηλε θαη επηννμή 
μπμνεί επίζεξ κα απμηειέζεη 
έκακ ζεμακηηθυ πανάγμκηα πμο 
ςζεί θάπμημοξ ζηεκ άζθεζε ημο 
bullying. 

Πεγή :www.vlioras.gr/
Philologia/Composition/
Bullying.htm 

Ζμοιία Ιπ. 

θήξ θαη ροπηθήξ ογείαξ, θα-
ζχξ θαη γκςζηηθήξ ιεηημονγί-
αξ ζηεκ μεζήιηθε δςή ημο 
εθθμβηδυμεκμο. 
 ςμαηηθά ζομπηχμαηα 
υπςξ πμκμθέθαιμη, εμηθνακί-
εξ, έιθμξ, δενμαηηθά πνμβιή-
μαηα, αολεμέκμη παιμμί, θνί-
ζεηξ πακηθμφ  
 Βίαηεξ ακηηδνάζεηξ. 
 Απχιεηα εκδηαθένμκημξ 
γηα δναζηενηυηεηεξ. 
 Αιιαγέξ ζημκ φπκμ θαη 
ζηηξ δηαηνμθηθέξ ζοκήζεηεξ. 

 Ιαζεζηαθέξ δοζθμιίεξ, 
ζπμιηθή απμηοπία με απμηέ-
ιεζμα μηθμκμμηθά πνμβιήμαηα 
ζηεκ εκήιηθε δςή ημοξ. 
 Φοπμζςμαηηθή δοζιεη-
ημονγία. 
 Ηιείζημμ ζημκ εαοηυ ημο, 
θμηκςκηθή απμμυκςζε θαη 
αοημθημκηθέξ ηάζεηξ. 
 Ιαθνμπνυκηεξ ανκεηηθέξ 
ζοκέπεηεξ ζηεκ ογεία, ηηξ 
ζπέζεηξ θαη ηηξ πνμμπηηθέξ 
απαζπυιεζεξ ημο εθθμβηδυ-
μεκμο. 
 Υαμειυ επίπεδμ ζςμαηη-

 Φζμνά αοημεθηίμεζεξ θαη 
ακάπηολε ζομπηςμάηςκ θα-
ηάζιηρεξ θαη μεηαηναομαηη-
θμφ ζηνεξ. 

Πεγέξ:  
http:/www.sigmalive.com/
simerini/news/85271/oi-
makroxronies-epiptoseis-tou-
bullying 
http:/www.vlioras,gr/Philologia/
Composition/Bullying.htm 
http:/www.newsbeast.gr/
health/arthro/669932/
makroxronies-oi-sunepeies-tou-
bullyin 
Υνφζα Κη.  

ΟΖ ΤΚΓΠΓΖΓ ΣΟΤ BULLYING ΣΕΚ ΣΟ ΓΗΦΟΒΖΔΟΙΓΚΟ 

άκζνςπμ ζε ζπέζε με θάπμημκ 
άιιμκ, απμηειεί θμηκςκηθυ να-
ηζηζμυ. Γκχ ζηεκ μοζία είκαη 
θαη μη δφμ απιά άκζνςπμη. 

Κηεζηζιάβα Κ. 

 

 Πεγέξ: http://ti-einai.gr/
koinonikos-ratsismos/ 

 

 

ΗΟΖΚΩΚΖΗΟ ΡΑΣΖΙΟ 

Ημηκςκηθυξ ναηζηζμυξ είκαη μ να-
ηζηζμυξ πμο οπάνπεη μεηαλφ ηςκ 
ακζνχπςκ πμο ακήθμοκ ζε δηα-
θμνεηηθέξ θμηκςκηθέξ ηάλεηξ, 
πμο έπμοκ δηαθμνά ππ ζηα μηθμ-
κμμηθά ημοξ, ζηεκ πενημπή πμο 
μέκμοκ, ζηηξ πμιοηέιεηεξ πμο 
έπμοκ, θιπ.  

Γηα πανάδεηγμα, ε ηδεμιμγία υηη 
αοηυξ πμο μέκεη ζε θαιφηενε πε-
νημπή, ζεςνείηαη ακχηενμξ 

ειίδα 2 ΔΓΗΓΙΒΡΖΟ 2015  Σόμος 1, ηεύτος   9 

http://www.sigmalive.com/simerini/news/85271/oi-makroxronies-epiptoseis-tou-bullying
http://www.sigmalive.com/simerini/news/85271/oi-makroxronies-epiptoseis-tou-bullying
http://www.sigmalive.com/simerini/news/85271/oi-makroxronies-epiptoseis-tou-bullying
http://www.sigmalive.com/simerini/news/85271/oi-makroxronies-epiptoseis-tou-bullying
http://www.newsbeast.gr/health/arthro/669932/makroxronies-oi-sunepeies-tou-bullyin
http://www.newsbeast.gr/health/arthro/669932/makroxronies-oi-sunepeies-tou-bullyin
http://www.newsbeast.gr/health/arthro/669932/makroxronies-oi-sunepeies-tou-bullyin
http://www.newsbeast.gr/health/arthro/669932/makroxronies-oi-sunepeies-tou-bullyin


 Αγκυεζε μεκομάηςκ, ζε πενίπηςζε ςζηυζμ 
απεηιχκ ζοκηζηάηαη ακαθμνά ηςκ μεκομάηςκ 
θαη ιήρε πνμιεπηηθχκ μέηνςκ. 

 Απμθιεηζμυξ ημο απμζημιέα πμο ζηέικεη α-
πεηιεηηθά ή εκμπιεηηθά μεκφμαηα. 

 Πνμεηδμπμίεζε ημο απμζημιέα. 

 Ακαθμνά ημο πενηζηαηηθμφ ζηεκ Αζηοκμμία 
είηε ζε θάπμηα ανμυδηα οπενεζία Δίςλεξ Ε-
ιεθηνμκηθμφ εγθιήμαημξ. 

 Ακαθμνά ηεξ πενίζηαζεξ ζημκ γμκέα. 

Ε ζστμόηηηα ηωμ απειλώμ 

1. Ε επηθμηκςκία πναγμαημπμη-
είηαη μυκμ μηα θμνά. 

2. Ε επηθμηκςκία επακαιαμβά-
κεηαη με ίδημ ή δηαθμνεηηθυ 
ηνυπμ. 

3. Ε επηθμηκςκηαθή δναζηενηυ-
ηεηα αολάκεηαη. 

4. Σνίηα άημμα εμπιέθμκηαη 
ζηεκ επηθμηκςκία με απμηέιε-
ζμα ημ άημμμ κα ιαμβάκεη με-
κφμαηα απυ δηαθμνεηηθμφξ 
παναιήπηεξ. 

 

  

Ιορθές Διαδικησακού εκθο-
βιζμού 
 

 Απμζημιή θςημγναθηχκ ημο 
αηυμμο ή αιιμφ είδμοξ μαγκε-
ημζθμπεμέκμο οιηθμφ 

 Απμζημιή πνμζςπηθχκ πιε-
νμθμνηχκ ημο αηυμμο ζε πμι-
ιαπιμφξ παναιήπηεξ 

 Απμζημιή απεηιεηηθχκ μεκο-
μάηςκ ζε αιιά άημμα οπμθνη-
κυμεκμη ημ άημμμ πμο εθθμβί-
δεηαη 

 Τπμθίκεζε ηνίηςκ γηα δηαδη-
θηοαθή παναθμιμφζεζε θαη 
πανεκυπιεζε ημο αηυμμο. 

 
 

Ο υνμξ Δηαδηθηοαθυξ εθθμβη-
ζμυξ (Cyber bullying) αθμνά ημκ 
εθθμβηζμυ, ηεκ απεηιή, ηεκ ηα-
πείκςζε ή ηεκ πανεκυπιεζε παη-
δηχκ, πνμεθήβςκ θαη εθήβςκ 
πμο δέπμκηαη μέζς ηεξ πνήζεξ 
ημο Δηαδηθηφμο, θηκεηχκ ηειε-
θχκςκ είηε άιιςκ ρεθηαθχκ ηε-
πκμιμγηχκ απυ μμειίθμοξ ημοξ. 

Αίηια οπκά μη κέμη μδεγμφκηαη 
ζημκ Δηαδηθηοαθυ εθθμβηζμυ ε-
λαηηίαξ ηεξ βίςζεξ έκημκςκ ζο-
καηζζεμάηςκ υπςξ ζομυξ, απυ-
γκςζε είηε εθδίθεζε, πμο μπμνεί 
κα πνμένπεηαη ηυζμ απυ ηηξ πνμ-

βιεμαηηθέξ ζπέζεηξ πμο οπάν-
πμοκ ζημ μηθμγεκεηαθυ πενηβάι-

ιμκ υζμ θαη ελαηηίαξ μηαξ εονφηε-
νεξ θμηκςκηθήξ δοζιεηημονγηθυ-

ηεηαξ πμο πανμοζηάδεη ημ 
άημμμ. ε μενηθέξ πενηπηχζεηξ 
μ Δηαδηθηοαθυξ εθθμβηζμυξ 
απμηειεί μμνθή ροπαγςγίαξ 
ζημπεφμκηαξ ζηεκ εθδήιςζε 
πμηθίιςκ ακηηδνάζεςκ θαη ζηεκ 
ηθακμπμίεζε ακαγθχκ πμο ζπε-
ηίδμκηαη με ηεκ επηβμιή ελμο-
ζίαξ θαη ειέγπμο. πακηυηενα, 
ε απμζημιή μεκομάηςκ ζε ιά-
ζμξ παναιήπηεξ μπμνεί κα α-
πμηειέζεη αηηία ημο θαηκμμέ-
κμο. 

ΔΖΑΔΖΗΣΤΑΗΟ ΓΗΦΟΒΖΙΟ 

Αμηιμεηώπιζη ηοσ Διαδικησακού εκθοβιζμού 
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ΤΚΓΠΓΖΓ ΣΟΤ ΔΖΑΔΖΗΣΤΑΗΟΤ ΓΗΦΟΒΖΙΟΤ 

 

Σμ θαηκυμεκμ ημο ζπμιηθμφ εθθμβηζμμφ εγθομμκεί ζμβανέξ επηπηχζεηξ 
γηα ηεκ ροπηθή ογεία ημο ζφμαημξ, αιιά θαη ημο ζφηε. Ε αοημεθηίμεζε ημο 
αηυμμο πμο οθίζηαηαη δηαδηθηοαθυ εθθμβηζμυ πιήηηεηαη έκημκα ηυζμ χζηε 
ζε μενηθέξ πενηπηχζεηξ ζοκδέεηαη με ημ αίζζεμα ηεξ εκμπήξ. Σμ άημμμ 
ανπίδεη κα ακαπανάγεη ανκεηηθέξ ζθέρεηξ θαη ε επίδμζε ηςκ θμηκςκηθχκ 
ημο ηθακμηήηςκ μεηχκεηαη ζεμακηηθά. Ηάπμηεξ θμνέξ, θονίςξ θαηά ηεκ 
εθεβηθή ειηθία ε απμπή απυ ημ ζπμιείμ θαη απυ ηηξ πανέεξ ηςκ ζοκμμειί-
θςκ απμηειεί πνμζςνηκυ θαηαθφγημ, εκχ ηαοηυπνμκα ε αοημθημκία ζες-
νείηαη ςξ ε μμκαδηθή ιφζε ζημ πνυβιεμα. Άημμα πμο δέπηεθακ έκημκα 
δηαδηθηοαθυ εθθμβηζμυ εκδέπεηαη ζημ μέιιμκ κα πανμοζηάζμοκ μεγαιφηε-
νε αζηάζεηα ζηηξ δηαπνμζςπηθέξ ημοξ ζπέζεηξ ζοκμδεουμεκε απυ ηεκ θμη-
κςκηθή απμμυκςζε. 

Απυ ηεκ άιιε, μη εθθμβηζηέξ ηείκμοκ κα είκαη άημμα με έκημκε ακηηθμηκς-
κηθή ζομπενηθμνά, επηννεπή ζημ αιθμυι θαη απμμμκςμέκα απυ ημοξ ζοκμ-
μειίθμοξ. Ιαθνμπνυζεζμα ακηηιαμβάκμκηαη υηη μ εθθμβηζμυξ δεκ απμηε-
ιεί μμνθή ηθακμπμίεζεξ θαη ακαγκχνηζεξ, βηχκμκηαξ έηζη έκημκε πνμζς-
πηθή απμγμήηεοζε. 

ΑΚΣΖΙΓΣΩΠΖΕ ΣΟΤ ΓΗΦΟΒΖΙΟΤ ΑΠΌ ΣΕΚ ΠΘΓΤΡΑ ΣΟΤ ΘΤΙΑΣΟ 
 

Σα ζφμαηα ζοκήζςξ έπμοκ παναθηενηζηηθά πμο ςζμφκ ημκ  ζφηε ζημκ εθθμβηζμυ ημο  ζφμαημξ. Αοηυ 
πμηέ δεκ πνέπεη κα θάκεη ημ ζφμα κα δείλεη υηη  θμβάηαη . Δίκμκηαξ ζεμαζία ζημκ ζφηε ζα ημκ θάκεη 
κα πηζηέρεη υηη θαηάθενε κα δείλεη πςξ έπεη ελμοζία πάκς ζε θάπμημκ άιιμ. Αοηή υμςξ ε πενίπηςζε 
είκαη ε  απιή θαη ε εφθμιε κα ακηημεηςπίζεη θάπμημξ. Ηάπμηεξ ζομβμοιέξ γηα ημκ ηνυπμ 
ακηημεηχπηζεξ ημο εθθμβηζμμφ ζακ ζφμα είκαη μη ελήξ: 

Ιε ηεκ πνχηε εοθαηνία πνέπεη μ 
εθθμβηδυμεκμξ κα δχζεη ακαθμνά ηεξ 
θαηάζηαζεξ ζημοξ γμκείξ ημο . Γάκ 
πνεηαζηεί κα επέμβμοκ, κα ημ 
θάκμοκ υζμ πημ γνήγμνα γίκεηαη. Γάκ 
μη γμκείξ δεκ ακηαπμθνηζμφκ άμεζα 
ηυηε ε δεφηενε θαιή ιφζε είκαη κα 
απεοζοκζεί ημ ζφμα ζε θάπμημκ 
δάζθαιμ ή ζηεκ δηεφζοκζε ημο 
ζπμιείμο ημο. Ηαιυ είκαη πάκηα κα 
ζομβμοιεφεηαη ημ ζφμα θάπμημκ με 
γκχζε ζημκ εθθμβηζμυ ή θάπμηα 
ηζημζειίδα με ζέμα ημκ εθθμβηζμυ ή 
αθυμα θαη έκα άνζνμ ζακ αοηυ.     
Πάκηα οπάνπεη ιφζε ! 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1


 

Τρόποι 

αντιμετώπιςησ 

του  bullying από 

τουσ 

εκπαιδευτικοφσ. 

ΚΟΙΖΗΕ ΠΡΟΣΑΖΑ Γ ΠΓΡΖΠΣΩΓΖ BULLYING 

Ε πμιηηεία δεκ είπε ακηημεηςπίζεη μέπνη ζήμενα εηδηθχξ ηηξ πενηπηχζεηξ πμο ζοκεζίζαμε ηειεοηαία 
κα παναθηενίδμομε ςξ ζπμιηθυ εθθμβηζμυ (bullying). 

Ιε ηεκ πνυζθαηε ακηηθαηάζηαζε ημο άνζνμο 312 πμηκηθμφ Ηχδηθα με ημκ ηίηιμ <<Πνυθιεζε βιάβεξ 
με ζοκεπή ζθιενή ζομπενηθμνά>> απυ 27/4/2015 

ε Πμιηηεία μνίδεη υηη μπμίμξ με ζοκεπή ζθιενή ζομπενηθμνά πνμλεκεί ζε ηνίημκ ζςμαηηθή θάθςζε ή 
άιιε βιάβε ηεξ ζςμαηηθήξ ή ροπηθήξ ογείαξ ηημςνείηαη με θοιάθηζε. Ωζηυζμ ακ ε πνάλε ηειείηαη με-
ηαλφ ακειίθςκ δεκ ηημςνείηαη, πάνα μυκμ εάκ ε μεηαλφ ημοξ δηαθμνά είκαη μεγαιφηενε ηςκ 3 εηχκ. ε 
μηα ηέημηα πενίπηςζε (ππ. 17πνμκμξ θαηά μηθνυηενμο ηςκ 14 εηχκ) επηβάιιμκηαη μυκμ ακαμμνθςηηθά 
ή ζεναπεοηηθά μέηνα. Ε εοζφκε θαηά ημ Κμμμζέηε, πμο ζεζπίδεη ειάπηζηε θοιάθηζε 6 μεκχκ γηα ημκ 
εκήιηθμ δνάζηε, βανφκεη ελίζμο ημκ γμκέα, ημκ ενγμδυηε, ημκ έπμκηα επημέιεηα, θφιαλε, δηδαζθαιία 
θαη ακαηνμθή ημο ακειίθμο ζφμαημξ, χζηε κα πενηιαμβάκεη θάζε πνυζςπμ πμο αιιειεπηδνά με αοηυ. 
Ε εοζφκε αοηή επεθηείκεηαη υπη μυκμ ζημ δνάζηε απυ πνυζεζε, άιια θαη ζε θάζε έκακ πμο παναμειεί 
ζοζηεμαηηθά ηεκ οπμπνέςζή ημο θαη γίκεηαη έηζη οπαίηημξ γηα ηε βιάβε ημο ακειίθμο. 

Ηνηηηθή : Ε ζέζπηζε ηςκ ακςηένς δείπκεη κα είκαη μηα θαηανπήκ μνζή αιιά αμήπακε θαη θαζοζηενεμέ-
κε πνμζέγγηζε ημο πνμβιήμαημξ, πςνίξ ζφγπνμκεξ ελεηδηθεφζεηξ, αθμφ δεκ ακηημεηςπίδεη επανθχξ 
εθηεηαμέκεξ ήδε πενηπηχζεηξ δηαδηθηοαθμφ εθθμβηζμμφ (cyberbullying), ζημ μπμίμ ε Γιιάδα θαηέπεη 
ηε 2ε ζέζε ακάμεζα ζε 7 εονςπασθέξ πχνεξ ζφμθςκα με δεμμζηεομέκε μειέηε (πεγή : Άνηεμηξ Σζί-
ηζηθα επίθμονε θαζεγήηνηα Παηδηαηνηθήξ-Γθεβηθήξ Ζαηνηθήξ Πακεπηζηεμίμο Αζεκχκ). 

Θάκμξ Π. 

Ιερικές ζσμβοσλές προς ηοσς εκπαιδεσηικούς: 
 
1. Nα μηιήζμοκ ζημ παηδί πμο εθθμβίδεηαη θαη  κα αθμφζμοκ με πνμζμπή θαη ζμβανυηεηα αοηά πμο 
έπεη κα ημοξ πεη. Κα δηαβεβαηχζμοκ  ημ παηδί υηη ζα ακηαπμθνηζμφκ άμεζα γηα κα ημ πνμζηαηεφζμοκ 
θαη υηη είκαη  δηαζέζημμη  κα πανάζπμοκ θάζε δοκαηή βμήζεηα. Κα πμοκ ζημ παηδί  κα ημοξ 
έπμοκ  εκήμενμοξ ζπεηηθά με μπμηαδήπμηε ελέιηλε. 
 
2. Κα ζοδεηήζμοκ  με ημοξ γμκείξ ημο παηδημφ, κα εθθνάζμοκ  ηηξ ακεζοπίεξ ζαξ θαη κα δείπκμοκ υηη 
είκαη απμθαζηζμέκμη κα ακαιάβμοκ δνάζε. 
 
3. Κα ελαθνηβχζμοκ  πμημ παηδί είκαη αοηυ πμο εθθμβίδεηαη ή αοηυ πμο εθθμβίδεη. 
 
4. Κα ελαθνηβχζμοκ ακ οπάνπεη μμάδα παηδηχκ ε μπμία εκζαννφκεη ή/θαη οπμζηενίδεη ημ παηδί πμο 
εθθμβίδεη. 
  
5. Κα μδεγήζμοκ ημ παηδί πμο εθθμβίδεη ζημ γναθείμ ημο Δηεοζοκηή θαη κα ζοδεηήζμοκ ζμβανά μαδί 
ημο γηα ημ πενηζηαηηθυ. 
  
6. Κα οπμζηενίδμοκ ημ παηδί πμο εθθμβίδεηαη ζε ζοκενγαζία με ημκ Δηεοζοκηή. 
  
Πεγή Πιενμθμνηχκ: http://www.antibullyingnetwork.gr/page.aspx?id=106 

       Τζίλντα Ντ.                                                                                                    
                                                                                                                                

http://www.antibullyingnetwork.gr/page.aspx?id=106


Ε ΠΘΓΤΡΑ ΣΩΚ ΓΟΚΓΩΚ ΣΟΤ ΓΗΦΟΒΖΔΟΙΓΚΟΤ 

Οη γμκείξ ηςκ παηδηχκ ζοκήζςξ βηχκμοκ: 
 
 ● Θομυ πνμξ ημ άιιμ παηδί, ηεκ μηθμγέκεηα ημο άιιμο παηδημφ θαη ηε ζπμιηθή μμκάδα 
 ● Πακηθυ θαη αγςκία γηα ημ ηη ζοκαηζζεμαηηθά θαηάιμηπα μπμνεί κα αθήζεη ημ γεγμκυξ ζημ παηδί 
ημοξ 
 ● Γκμπέξ γηα ηεκ αδοκαμία ημοξ κα πνμζηαηεφζμοκ ημ παηδί ημοξ 
 ● Απμγμήηεοζε γηα ηεκ «απναλία» ημο εθπαηδεοηηθμφ ζοζηήμαημξ κα πνμζηαηεφζεη ημ παηδί ημοξ 

Όια αοηά ηα ζοκαηζζήμαηα αθεκυξ μπιμθάνμοκ ζοκαηζζεμαηηθά ημ γμκέα μ μπμίμξ δεηά μηα μαγηθή 
ιφζε επίιοζεξ ημο πνμβιήμαημξ ζημ «εδχ θαη ηχνα». 

Οη γμκείξ επίζεξ ζα πνέπεη: 
 ● Κα θαηαγνάρμοκ πνμζεθηηθά υηη ημοξ είπε ημ παηδί θαη ηδηαίηενα γηα ημ πμημη εμπιέθμκηαη ζημ 
ζομβάκ, πυζεξ θμνέξ ζοκέβε, πμο θαη ηη αθνηβχξ ζοκέβε 
 ● Κα βεβαηχζμοκ ημ παηδί υηη θακείξ δεκ έπεη ημ δηθαίςμα κα ημο θένεηαη έηζη 
 ● Κα γίκμοκ μη ίδημη παναδείγμαηα ζομπενηθμνάξ γηα ηα παηδηά ηυζμ ζημ ζπίηη υζμ θαη γεκηθυηενα 
 ● Κα πνεζημμπμημφκ θαηάιιειμ ιεληιυγημ.  
 ● Κα ημκχζμοκ ηεκ αοημπεπμίζεζε θαη ηεκ αοημεθηίμεζε ηςκ παηδηχκ 
 ● Κα ζομβμοιεφζμοκ θαη κα εκζαννφκμοκ ηα παηδηά κα έπμοκ δηεονομέκμ θφθιμ θίιςκ 
 ● Κα ζομβμοιεφζμοκ ηα παηδηά κα απμθεφγμοκ πηζακμφξ πχνμοξ επίζεζεξ 
 ● Κα βμεζήζμοκ ηα παηδηά κα ζοκεηδεημπμηήζμοκ υηη πνέπεη κα δεηάκε βμήζεηα υηακ πνεηάδεηαη 
 ● Κα εκζαννφκμοκ ημ παηδί κα έπεη επηθμηκςκία με ημ δάζθαιμ 
 ● Κα επηθμηκςκήζμοκ θαη μη ίδημη με ημ δάζθαιμ 

   ● Κα δεηήζεη κα έπεη εκεμένςζε γηα ηηξ εκένγεηεξ ημο ζπμιείμο 

      ● Κα νςηήζμοκ εάκ θαη με πμημκ ηνυπμ μπμνμφκ κα εμπιαθμφκ ζηε ιφζε 
       ● Ηαη κα δηαηενήζμοκ επηθμηκςκία 

Ηαηά ηεκ επηθμηκςκία ημο γμκημφ με ημ δάζθαιμ μ γμκηυξ ζα πνέπεη κα έπεη οπυρε υηη: 
        ● Ο δάζθαιμξ μπμνεί κα μεκ γκςνίδεη ημ γεγμκυξ. 
        ● Δεκ βμεζάεη κα επηθμηκςκήζμοκ ζημ δάζθαιμ ημ ζομυ ημοξ 
        ● Κα είκαη ζαθείξ (μκυμαηα – ηυπμξ – εμενμμεκίεξ ) 

Πεγή: http://www.e-abc.eu/ (Europe’s Anti- bullying Campaign) 

Ζάζμκαξ Π. 



ΠΟΖΟ ΓΖΚΑΖ Ο ΡΟΘΟ ΣΩΚ ΓΗΠΑΖΔΓΤΣΖΗΩΚ; 

ηεκ εθδήιςζε εκυξ θαηκυμεκμο μέζα ζημ ζπμιηθυ πιαίζημ πνχημ ιυγμ μθείιμοκ κα έπμοκ θαη μη εθ-
παηδεοηηθμί. 

ε γεκηθέξ γναμμέξ μ εθπαηδεοηηθυξ ζα πνέπεη κα: 
 ● εκεμενςζεί γηα ημ θαηκυμεκμ θαη ςξ ζοκέπεηα κα γίκεη ηθακυηενμξ κα ημ ακαγκςνίδεη κα ημ ζηαμα-
ηά άμεζα θαη κα μπμνεί κα ακαπηφλεη ζηε ζοκέπεηα πνμγνάμμαηα ή ηεπκηθέξ πανέμβαζεξ γηα εθηυκς-
ζε ημο  
 ● Ιεκ αγκμήζεη ή οπμηημήζεη θάηη πμο ημο ακαθένεη ημ παηδί 
 ● Ηάκεη άμεζε θαη αοζηενή παναηήνεζε αμέζςξ μεηά ημ πενηζηαηηθυ 
 ● Κα αλημπμηήζεη ηε «δφκαμε» ημο παηδημφ πμο αζθεί βία ζε ζεηηθέξ ζομπενηθμνέξ 
 ● Κα ακαπηφλεη δναζηενηυηεηεξ ζπεηηθά με ημ θαηκυμεκμ (ζοδήηεζε, παηπκίδη νυιςκ, ακάγκςζε ιμ-
γμηεπκηθχκ θεημέκςκ) 
 ● Κα δεμημονγήζεη ζεηηθυ θιίμα ζημ ζπμιείμ  
 ● Κα πνμζηαηεφζεη ημ παηδί πμο δέπεηαη ηε βία, κα με ημο δεηάηε κα ελεγήζεη μπνμζηά ζε άιιμοξ ηη 
έπεη γίκεη, αιιά ζε θαη’ ηδίακ ζοκάκηεζε κα γίκεηαη πνμζπάζεηα απεκμπμπμίεζεξ θαη ζοκαηζζεμαηηθήξ 
εκίζποζεξ 

Γπίζεξ: 
 ● οζηήκεηαη κα απμθεφγεηαη ε πμηκηθμπμίεζε ηεξ πνάλεξ θαη ε ηημςνία ημο παηδημφ με απμβμιέξ 
απυ ηε ζπμιηθή μμκάδα θαζχξ δεκ είκαη απμηειεζμαηηθέξ. 
 ● Θα πνέπεη κα δεμημονγείηαη ηέημημ θιίμα ζημ ζπμιείμ έηζη χζηε κα μεκ θαιφπημκηαη ηέημηα μοζηη-
θά. 
 ● Γίκαη ηδηαίηενα ζεμακηηθυ κα μεκ δεηεζεί ε «ζομθηιίςζε» μεηαλφ παηδημφ πμο δέπεηαη βία θαη παη-
δημφ πμο αζθεί βία θαζχξ οπάνπεη μ θίκδοκμξ κα επακαζομαημπμηεζεί ημ έκα παηδί θαη ημ άιιμ κα 
επηβεβαηχζεη ηεκ «δφκαμε» θαη θονηανπία» ημο 

 

Πεγή: http://www.e-abc.eu/ (Europe’s Anti- bullying Campaign) 

Δεμήηνεξ Π.. 



ογπανεηήνηα ζηα παηδηά ημο Β3 θαη ηεκ θαζεγήηνηά ημοξ 
θα Ηαιμμμίνε, 
γηα ηεκ πνςημβμοιία ημοξ κα μειεηήζμοκ ημ ζέμα ημο ζπμ-
ιηθμφ εθθμβηζμμφ θαη κα ημ πνμςζήζμοκ μέζς αοηήξ ηεξ 
ειεθηνμκηθήξ εθεμενίδαξ. 
Θα ήζεια κα ημοξ εκζαννφκς κα ζοκεπίζμοκ ηεκ πνμζπά-
ζεηά ημοξ με ηε μειέηε κέςκ ζεμάηςκ θαη κα λένμοκ υηη ζε 
ηέημηεξ εκένγεηεξ ζα είμαη πάκηα ανςγυξ ημοξ. 
 
Ο Δ/κηήξ  ημο 5μο Γομκαζίμο Δςγνάθμο 

Δν. Γοζηνάηημξ Δηαμακηήξ   

Ιέζα απυ ημ μάζεμα «Οηθηαθή Οηθμκμμία» μη μαζεηέξ «εθπαηδεφμκηαη» πάκς ζηηξ ακζνχπηκεξ ζπέ-
ζεηξ ζημ μηθμγεκεηαθυ θαη ημ ζπμιηθυ πενηβάιιμκ. Γηδηθά γηα ημ ηειεοηαίμ, δηδάζθμκηαη ημ ζεβαζμυ, 
ηεκ αιιειμβμήζεηα, ηε ζοκενγαζία,  ηεκ ενγαηηθυηεηα, ηεκ απμδμπή ημο δηαθμνεηηθμφ….  

Σμ θαηκυμεκμ ημο ζπμιηθμφ εθθμβηζμμφ δεκ είκαη θάηη κέμ, έκα θαηκυμεκμ ηεξ επμπήξ… Πνμτπήνπε, 
ίζςξ ζε μηθνυηενε έθηαζε θη έκηαζε. Οη μαζεηέξ μμο ημ μειέηεζακ θη έδςζακ μηα μηθνή γεφζε ηεξ 
θαηάζηαζεξ, πνμηείκμκηαξ πανάιιεια ηνυπμοξ ακηημεηχπηζεξ απυ υιεξ ηηξ εμπιεθυμεκεξ πιεονέξ…  

Σμοξ εοπανηζηχ απυ θανδηάξ γηα ηεκ ακηαπυθνηζε, ηεκ πνμζομία θαη ηεκ θαιή ημοξ δηάζεζε. 

Ε οπμδηεοζφκηνηα θι. ΠΓ15 ημο 5μο Γομκαζίμο Δςγνάθμο 

Κίθε Ηαιμμμίνε 

 

ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ  

ΤΠΟΤΡΓΓΖΟ ΠΑΖΔΓΖΑ & ΘΡΕΗΓΤΙΑΣΩΚ  

ΠΓΡΖΦΓΡΓΖΑΗΕ ΔΖΓΤΘΤΚΕ  Π/ΘΙΖΑ & Δ/ΘΙΖΑ 
ΓΗΠ/Ε ΑΣΣΖΗΕ  

ΓΡΑΦΓΖΟ ΥΟΘΖΗΩΚ ΤΙΒΟΤΘΩΚ Δ.Γ.  

Α΄ Δ/ΚΕ Β/ΘΙΖΑ ΓΗΠ/Ε ΑΘΕΚΩΚ  

ΗΘΑΔΟ ΠΓ15 – ΟΖΗ.ΟΖΗΟΚΟΙΖΑ  

Έδρα ΔΖ.Δ.Γ. Α Αζήκαξ & ακάζεζε ΔΖ.Δ.Γ. Γ Αζήκαξ, & 
ΔΖ.Δ.Γ. Κ. Εναθιείμο, Υακίςκ Ρεζφμκεξ & Θαζηζίμο  

Δ/μζη: Ηεθηζίαξ 16, T.K. – Πυιε: 11526 Αζήκα  

Πληροθορίες: Δν. Δ. Ιαθνή, π. φμβμοιμξ ΠΓ15  

Tηλ,: 210-5226297 FAX: 210-7786024  

http://macrisocialsciences.blogspot.gr/p/blog-
page_21.html 

Ε ζηήλη ηοσ εκδόηη 

Ε ζοκενγαζία μαξ με ημ 5μ Γομκάζημ 
Δςγνάθμο «πιέθεηαη» γφνς απυ έκα 
ζέμα, πμο απαζπμιεί ηδηαίηενα ηηξ 
ζφγπνμκεξ ζπμιηθέξ μμκάδεξ, ημ ζέ-
μα ημο ζπμιηθμφ εθθμβηζμμφ.  

ηηξ ζπμιηθέξ μμκάδεξ ςξ βία πανα-
θηενίδεηαη μοζηαζηηθά ε ζοζζχνεοζε 
θαη ε επακάιερε ηςκ γεγμκυηςκ ε-
θείκςκ πμο βιάπημοκ ημ θιίμα ηεξ 
ηάλεξ ή ημο ζπμιείμο. Οη πνάλεηξ 

αοηέξ μπμνεί κα είκαη «ήζζμκμξ ζεμαζίαξ» απυ κμμηθή 
άπμρε (μηθνμ-βία), υμςξ πνμθαιμφκ πυκμ ζε εθείκμοξ 
πμο ηεκ οθίζηακηαη θαη μπμνμφκ κα δηαηανάλμοκ ημ μαζε-
ζηαθυ θιίμα. Ε βία μπμνεί κα είκαη άμεζε ή έμμεζε, εκχ 
ακάιμγα με ημκ ηνυπμ πμο εθθνάδεηαη θαηαηάζζεηαη ζηηξ 
ελήξ θαηεγμνίεξ: α/ ζςμαηηθή βία: επηζέζεηξ, λοιμδαν-
μμφξ, εθβηαζμμφξ, απεηιέξ με υπια ή ακηηθείμεκα, θ.α. β/ 
ιεθηηθή βία: θήμεξ, φβνεηξ, πεηνάγμαηα, εθθμβηζμμί, θ.ιπ. 
γ/ θαηάπνεζε ηςκ εηδχκ: θιμπή, εζθεμμέκε βιάβε ημο 
ζπμιηθμφ ελμπιηζμμφ, θ.ιπ. 

Ε βία ζηα ζπμιεία θαη ηδηαίηενα ζημ ειιεκηθυ ζπμιείμ εί-
καη μηα μεγάιε πνυθιεζε ζήμενα. Θα πνέπεη ανπηθά κα 
ηεκ θαηακμήζμομε θαη κα αθμφζμομε ημκ πυκμ ηςκ κέςκ 
ακζνχπςκ. Πανάιιεια πνέπεη κα απμθφγμομε κα εκεν-
γμφμε μυκμη ηεξ, αιιά ςξ μμάδα. 

ημ ηεφπμξ αοηυ λεθηκάμε αθμφγμκηαξ ημοξ μαζεηέξ ημο 
5μο Γομκαζίμο Δςγνάθμο. 

Δν. Δήμεηνα Ιαθνή ..  Δ.Γ. θι.ΠΓ15 


