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Το φαινόμενο bullying και πώς να το αντιμετωπίσετε,  
Β. Γκουντσίδου 

Βασιλική Γκουντσίδου 
Το Φαινόμενο BULLYING και πώς να το αντιμετωπίσετε 

Ορισμοί παιδιών 

Ποιον ορισμό δίνουν τα ίδια τα παιδιά για το bullying; 

Ορισμοί που δόθηκαν από παιδιά-θύματα 

«Χρήση βίας με στόχο την καταξίωση και την επιβολή στη σχολική κοινωνία» 

κορίτσι 

«Η παντός τύπου (ψυχολογική, λεκτική βία) από μέλος σε άλλο μέλος της σχολική             
κοινότητας είτε αυτή πηγάζει από την εξουσία της θέσης είτε από τη σωματική             
υπεροχή» 

κορίτσι 

« Η επιθετικότητα που εκδηλώνουν τα παιδιά κατά τη σχολική ηλικία προς άλλα             
παιδιά ή δασκάλους στο σχολείο» 

αγόρι 

«Έχω ασκήσει και εγώ βία σε άλλους. Όμως ποτέ δεν ξέφευγαν τα πράγματα. Πολύ              
σπάνια όμως προκαλούσα τους άλλους και ειδικότερα αν δεν ήταν φίλοι μου. Όσοι το              
κάνουν αυτό έχουν πρόβλημα» 
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αγόρι 

 

  

Ορισμοί από παιδιά που δεν υπήρξαν θύματα 

Η παρενόχληση που δέχονται παιδιά στο σχολείο για πλάκα» 

αγόρι 

«Η σχολική επιθετικότητα οφείλεται σε ψυχολογική διαταραχή του παιδιού που 
προέρχεται κυρίως από το οικογενειακό του περιβάλλον» 

κορίτσι  

«Παιδιά που γνωρίζονται μέσα από το σχολείο επιτίθενται σε άλλο παιδί το οποίο 
συνήθως είναι ντροπαλό, ήσυχο, και μόνο του, και τα άλλα παιδιά δεν το κάνουν 
παρέα, του κάνουν στην αρχή κακόγουστες πλάκες, αυτό δεν αντιδρά και στη 
συνέχεια πέφτει ξύλο. Δώστε στα παιδιά φωνή και θάρρος για να αντιμετωπίσουν 
τους θρασύδειλους που προσπαθούν να δείξουν τη δύναμή τους με λάθος τρόπο» 

κορίτσι 

«Δεν υπάρχει καλύτερος ορισμός από αυτό που συνέβη στον Άλεξ» 

κορίτσι 

Βασιλική Γκουντσίδου, 

Το Φαινόμενο BULLYING και πώς να το αντιμετωπίσετε 

http://www.slideshare.net/ichalkia/bullying-14385530 
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Ασκήσεις 

1. Οι ορισμοί που δίνονται για το bullying προέρχονται από παιδιά 
που υπήρξαν θύματα και από παιδιά που δεν υπήρξαν. Να τους 
συγκρίνετε ως προς το περιεχόμενο, τη γλώσσα και το ύφος, βλ. και 
Έκφραση-Έκθεση Β΄λυκείου, σ.226. 

2. Να παρατηρήσετε και να συζητήσετε την εικόνα. Ποιες μορφές ενδοσχολικής 
βίας αναδεικνύονται; 
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