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Περίληψη

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα πολυδιάστατο κοι-
νωνικό φαινόμενο που ταλαιπωρεί όλο και περισσό-
τερο τη μαθητική κοινότητα στον ελλαδικό χώρο. Το 
σχολείο οφείλει να στηλιτεύει εκφοβιστικές συμπερι-
φορές και να υπερασπίζεται το θεμελιώδες δικαίωμα 
κάθε μαθητή/τριας για ένταξη και μάθηση στη σχο-
λική τάξη. Το παρόν άρθρο αναφέρεται στον σχολικό 
εκφοβισμό, στις μορφές του και στις δυνατότητες 
που έχουν οι εκπαιδευτικοί του Γενικού Λυκείου να τον αναγνωρίζουν και να τον 
αντιμετωπίζουν. Επίσης, επισημαίνει το έλλειμμα ενημέρωσης και επιμόρφωσης 
που υπάρχει σε αυτή την κατεύθυνση και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των 
εκπαιδευτικών όσον αφορά την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού. Τέλος, δια-
τυπώνει προτάσεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την εξασφάλιση 
ομαλού κλίματος στη σχολική μονάδα.
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Abstract

School bullying is a multidimensional social pheno-
menon which is increasingly afflicting the student 
community in Greece. School must stigmatize such 
behavior and defend the fundamental right of 
inclusion and learning in the class for every student. 
This article refers to school bullying, its forms, and 
the high school teachers’ prospects to identify it 
and tackle with it. Also, it points out the lack of information and training in 
this field and it gives special emphasis to the role of teachers in terms of the 
prevention of school bullying. Finally, suggestions are made on how to deal with 
the situation and to ensure calmness at school. 

1. Σχολικός εκφοβισμός

1.1. Ο σχολικός εκφοβισμός ως έννοια

Το κοινωνικό φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού μελετήθηκε συστηματικά για 
πρώτη φορά στον ευρωπαϊκό χώρο τη δεκαετία του 1970 στη Νορβηγία, ενώ 
στην Ελλάδα άρχισε να αποτελεί αντικείμενο μελέτης από το 1990 (Νικολάου, 
2013). Ο σχολικός εκφοβισμός είναι η εσκεμμένη και επαναλαμβανόμενη επι-
θετική συμπεριφορά που στοχεύει στην πρόκληση βλάβης σε άτομα που εκλαμ-
βάνονται από τους θύτες ως αδύναμα, είτε σωματικά είτε ψυχολογικά (Olweus, 
2009). Οι όροι που επίσης χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το φαινόμενο 
είναι: ενδοσχολική βία και θυματοποίηση. 

Στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, το οποίο είναι πολυδιάστατο και 
δυναμικό, εμπλέκονται ο/η μαθητής/τρια που δέχεται τον εκφοβισμό, ο/η μαθητής/
τρια ή ομάδα μαθητών/τριών που τον ασκεί, όσοι είναι παρόντες ή γνωρίζουν την 
ύπαρξή του, δηλαδή οι παρατηρητές, και, τέλος, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς. 

1.2. Μορφές σχολικού εκφοβισμού

Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να είναι λεκτικός και να εκδηλώνεται με συστη-
ματική χρησιμοποίηση υβριστικών εκφράσεων, φραστικών επιθέσεων, απειλών, 
ειρωνείας ή κοροϊδίας. Τη δράση του ενισχύει η χρήση της τεχνολογίας από τους/
τις μαθητές/τριες (διαδίκτυο, κινητή τηλεφωνία), καθώς είναι εξοικειωμένοι με  

Keywords
school bullying, 
high school teacher, 
General high school, 
handling, prevention



TΕΥΧΟΣ 6  |  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.146

αυτή και μπορούν να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία (Smith, Mahdavi, 
Carvalho & Tippett, 2006). 

Όμως, ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να είναι και σωματικός, οπότε η κατά-
σταση γίνεται πιο σοβαρή και επικίνδυνη, καθώς εμπεριέχει βία. Εκδηλώνεται με 
χειρονομίες, σπρωξίματα, ξυλοδαρμό, τραυματισμό, αλλά και ανεπιθύμητο άγγι γμα, 
μέχρι και σοβαρή σεξουαλική παρενόχληση (Ψάλτη και Κωνσταντίνου, 2007). 

1.3. Ενδείξεις σχολικού εκφοβισμού

Στον χώρο του σχολείου υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που μπορούν να οδηγήσουν 
τους/τις εκπαιδευτικούς στη διαπίστωση ότι ο/η μαθητής/τρια έχει πέσει θύμα 
εκφοβισμού και βίας. Αυτές οι ενδείξεις σχετίζονται με την εξωτερική εμφάνιση 
του/της μαθητή/τριας και τη συμπεριφορά του/της. Σκισμένα και κατεστραμμένα 
ρούχα, σημάδια και μελανιές στο σώμα, κατεστραμμένα ή απολεσθέντα αντικεί-
μενα ή χρήματα είναι ενδεικτικά στοιχεία σχολικού εκφοβισμού. Σε ό,τι αφορά τη 
συμπεριφορά του/της μαθητή/τριας, η ύπαρξη ψυχοσωματικών προβλημάτων, 
όπως μειωμένη διάθεση ή άρνηση για το σχολείο, αποφυγή παροχής εξηγήσεων 
και ξαφνικές αλλαγές στη διάθεση, αλλά επίσης και αδικαιολόγητες απουσίες, 
απροσδόκητα μαθησιακά προβλήματα που αποτυπώνονται και στη βαθμολογία, 
παραμονή κατά τη διάρκεια του διαλείμματος κοντά στους/στις εκπαιδευτικούς 
και στα γραφεία, αργοπορημένη επιστροφή στο σπίτι μπορεί να είναι σημάδια 
που σχετίζονται με τον σχολικό εκφοβισμό (Olweus, 1994).

Βέβαια, πρέπει να επισημανθεί ότι η ύπαρξη μίας μόνο ένδειξης ή περιορι-
σμένων ενδείξεων δεν μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα για την 
ύπαρξη σχολικού εκφοβισμού. Γι’ αυτό και είναι απαραίτητη η συνεργασία των 
εκπαιδευτικών με τους γονείς και με τους ειδικούς επιστήμονες, ώστε να εκτι-
μηθεί η κατάσταση και να βοηθηθούν οι μαθητές/τριες (Olweus & Limber, 2019).

2. Ο σχολικός εκφοβισμός στην Ελλάδα

2.1. Πανελλαδική έρευνα

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων διεξήγαγε πανελλήνια έρευνα για την 
ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση (Δεκέμβριος 2015-Ιανουάριος 2016), με σκοπό να γίνει συστημα τική 
καταγραφή του φαινομένου (Ιστοσελίδα ΥΠΑΙΘ: 08/03/16. Τα αποτελέσματα της 
έρευνας για την ενδοσχολική βία και τον σχολικό εκφοβισμό). Σύμφωνα με τα 
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στοιχεία που προέκυψαν, η Ελλάδα δυστυχώς τοποθετείται στην τέταρτη θέση 
μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών σε θέματα σχολικού εκφοβισμού.

Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ήταν απογοη-
τευτικά, καθώς ένας στους τρεις μαθητές (32,98%) έχει πέσει θύμα εκφοβισμού 
από συμμαθητές του, ενώ ανάλογο ποσοστό μαθητών (30,21%) έχει βρεθεί στη 
θέση του θύτη. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου ένας στους τρεις μαθη-
τές εμπιστεύεται τους εκπαιδευτικούς ή τον διευθυντή της σχολικής μονάδας 
και αναφέρει το περιστατικό του σχολικού εκφοβισμού (29,87%), ενώ οι μαθη-
τές σε μεγαλύτερο ποσοστό (35,68%) απευθύνονται στους συμμαθητές τους, σε 
μικρότερο ποσοστό (27,99%) στους γονείς τους και σε ακόμη μικρότερο ποσοστό 
(23,47%) σε εξωσχολικούς φίλους ή σε κάποιο άλλο πρόσωπο. 

Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών στα περιστατικά σχολικού 
εκφοβισμού και βίας, αυτές στρέφονται προς την κατεύθυνση της παρέμβασης 
για την επίλυση του περιστατικού. Συγκεκριμένα, οι μισοί μαθητές (49,31%) απά-
ντησαν ότι υπάρχει άμεση αντίδραση των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπισή 
της. Ωστόσο, ένας στους πέντε μαθητές (20,06%) απάντησε ότι οι εκπαιδευτικοί 
εκδήλωσαν αδιαφορία, φοβήθηκαν ή απομακρύνθηκαν σαν να μη συνέβη ποτέ 
το περιστατικό. 

2.2. Νομοθεσία

Σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθεσία, η αντιμετώπιση ακραίων περιστατικών 
σχολικού εκφοβισμού γίνεται από τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευ-
τικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), μετά από αίτημα του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών 
της σχολικής μονάδας (Υπουργική Απόφαση 211076/ΓΔ4/6/12/2018 (ΦΕΚ Β́  
5614) ΥΠΠΕΘ). Τα ΚΕΣΥ υποστηρίζουν συμβουλευτικά, με ειδικούς επιστήμονες, 
ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, το προσωπικό των σχολικών μονά-
δων ως προς τη δημιουργία ασφαλούς και υποστηρικτικής σχολικής κουλτού-
ρας, προτεί νοντας ολιστικές πολιτικές και στρατηγικές σχετικά με τη διαχείριση 
αυτών των περιστατικών. 

Αξίζει να επισημανθεί ότι στα επαγγελματικά Λύκεια, στο πλαίσιο του Προ-
γράμματος «Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ 
για το σχολικό έτος 2019-2020», εφαρμόζεται ο θεσμός του Συμβούλου Καθη-
γητή. Αυτός ο θεσμός φαίνεται ότι λειτουργεί θετικά και συνεισφέρει στην απο-
τελεσματική διαχείριση θεμάτων που απασχολούν τους/τις μαθητές/τριες, όπως 
ο σχολικός εκφοβισμός (Υπουργική Απόφαση Φ25α/1563580/Δ4/18/10/2019 
(ΦΕΚ Β́  3941) ΥΠΑΙΘ). 

Τέλος, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει αναρ-
τηθεί μια σειρά μέτρων, τα οποία αποτελούν το Σχέδιο Δράσης που προγραμμα-
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τίζεται να ισχύσει, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση του σχολικού 
εκφοβισμού (Ιστοσελίδα ΥΠΑΙΘ: 04/03/20, Πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων για τον σχολικό εκφοβισμό). Μεταξύ άλλων, προβλέ-
πεται διοργάνωση ειδικών συζητήσεων και προγραμμάτων για την εκπαίδευση 
των μαθητών/τριών, εμπλουτισμός της ύλης με διδακτικές ενότητες σχετικές με 
τα δικαιώματα, τις ευθύνες και τις κοινωνικές σχέσεις των μαθητών/τριών. Επί-
σης, τα σχολεία θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν εκπαιδευτικούς με ειδικές 
γνώσεις, όπως διεπιστημονική ομάδα συνεργατών (π.χ. ψυχολόγους, κοινω νικούς 
λειτουργούς κ.ά.), ανάλογα με τις ανάγκες τους. Τέλος, προβλέπεται η εφαρμογή 
του θεσμού του «δασκάλου εμπιστοσύνης», στον οποίο θα μπορούν να απευθύνο-
νται οι μαθητές/τριες ατομικά ή ομαδικά, συζητώντας προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν, όπως θέματα σχολικού εκφοβισμού. Οι προτάσεις αυτές είναι καινοτόμες 
και προς τη σωστή κατεύθυνση, αρκεί να εφαρμοστούν ολιστικά και συστηματικά 
και να μην παραμείνουν μόνο ως έκφραση καλών προθέσεων. Κυρίως θα πρέπει 
να προβλέπουν την υποστήριξη των εκπαιδευτικών από ομάδα ειδικών επιστη-
μόνων για θέματα εκφοβισμού, για τα οποία είναι αρμόδιοι. 

3. Η αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού  
από τους εκπαιδευτικούς στο Γενικό Λύκειο

Οι εκπαιδευτικοί του Γενικού Λυκείου καθημερινά καλούνται, όχι μόνο να ανα-
γνωρίσουν, αλλά και να αντιμετωπίσουν τον σχολικό εκφοβισμό, καθώς συχνά οι 
μαθητές/τριες θύματα ή οι μαθητές/τριες παρατηρητές ή οι γονείς απευθύνονται 
στους/στις εκπαιδευτικούς που εμπιστεύονται για να καταγγείλουν τέτοια περι-
στατικά. Όπως έδειξε και η πανελλαδική έρευνα που αναφέρθηκε, οι εκπαιδευτι-
κοί σε πολύ μεγάλο ποσοστό, περίπου οι μισοί, κινητοποιούνται και προβαίνουν 
σε δραστικές παρεμβάσεις. 

Επιστρατεύοντας τις γνώσεις τους, που προέρχονται από τις παιδαγωγικές 
τους σπουδές και την προσωπική τους ενασχόληση, στηριγμένοι/ες στο ένστικτο 
και την ενσυναίσθησή τους, κυρίως όμως από αγάπη και ενδιαφέρον για τους/
τις μαθητές/τριές τους, προσπαθούν να τους/τις βοηθήσουν. Έτσι, επωμίζονται 
τον ρόλο του ψυχολόγου ή του κοινωνικού λειτουργού, ρόλους για τους οποίους 
ούτε εκπαιδευμένοι είναι ούτε επιμορφωμένοι, και ξεφεύγουν από το διδακτικό 
και παιδαγωγικό τους έργο. Μάλιστα, η κατάσταση γίνεται πιο δύσκολη, αν ανα-
λογιστεί κανείς τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών του Γενικού Λυκείου και την 
πίεση χρόνου και συνθηκών που υπάρχει εξαιτίας της ανάγκης ολοκλήρωσης 
της ύλης των πανελλαδικών εξετάσεων. 
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Σύμφωνα με έρευνες, σε περιπτώσεις σχολικού εκφοβισμού, η τακτική που αρχικά 
επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί είναι να ακολουθήσουν μια προσωπική, συμβουλευ τικού 
τύπου προσέγγιση, που βασίζεται στην επικοινωνία με τους/τις μαθητές/τριες. Οι 
προσπάθειές τους εστιάζουν στην ανάπτυξη εναλλακτικών στρατηγικών παρέμ-
βασης, που καλλιεργούν τις διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στους/στις μαθητές/
τριες, ώστε να συνειδητοποιήσουν τις καταστροφικές συνέπειες του εκφοβισμού 
και να εξομαλυνθεί η κατάσταση, χωρίς να εμπλακεί ο διευθυντής, ο Σύλλογος 
Διδασκόντων/ουσών, οι γονείς ή οι ειδικοί επιστήμονες (Λυμπεράτου, 2019).

Αν τα προβλήματα συνεχίζονται, οι εκπαιδευτικοί τα αναφέρουν στον διευθυντή 
της σχολικής μονάδας και συνεργάζονται με τους γονείς τόσο του μαθητή-θύτη 
όσο και του μαθητή-θύματος. Συνήθως, μετά από αυτό το στάδιο και σύμφωνα 
με τη νομοθεσία, ο διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών της σχολι-
κής μονάδας απευθύνονται στις υποστηρικτικές δομές (ΚΕΣΥ) και ζητούν την 
παρέμβαση ειδικών, ώστε να βοηθηθούν όλοι όσοι εμπλέκονται στο περιστατικό 
εκφοβισμού. Είναι εμφανές ότι η βοήθεια από τους ειδικούς επιστήμονες δίνεται 
στη σχολική κοινότητα μόνο όταν πρόκειται για ακραίες περιπτώσεις. Αυτό το 
γεγονός ακριβώς καταδεικνύει το μεγάλο έλλειμμα του δημόσιου σχολείου στον 
τομέα της συμβουλευτικής και των υποστηρικτικών δομών. Το κενό καλύπτεται 
από το φιλότιμο και την ευαισθησία των εκπαιδευτικών του Γενικού Λυκείου, οι 
οποίοι αντιμετωπίζουν τα καθημερινά προβλήματα σχολικού εκφοβισμού μόνοι 
τους, χωρίς βοήθεια από την πολιτεία και χωρίς την καθοδήγηση ειδικών, στη-
ριζόμενοι στην ευσυνειδησία και την ανθρωπιά τους. 

Όμως, πρέπει να αναφερθεί ότι δίπλα σε αυτή τη γενικευμένη εικόνα και στάση 
των εκπαιδευτικών υπάρχουν δυστυχώς και περιπτώσεις κατά τις οποίες τα περι-
στατικά σχολικού εκφοβισμού αποσιωπούνται, γιατί θεωρείται ότι εκθέτουν και 
στιγματίζουν τους θύτες, τα θύματα και το κύρος του σχολείου. Τέλος, υπάρχουν 
και εκπαιδευτικοί που αδιαφορούν για τις περιπτώσεις σχολικού εκφοβισμού ή 
τις φοβούνται, επειδή δεν είναι ευαισθητοποιημένοι ή κατάλληλα ενημερωμένοι 
και νιώθουν αδύναμοι να τις αντιμετωπίσουν. 

4. Συμπεράσματα – Προτάσεις

4.1. Συμπεράσματα

Είναι φανερό ότι ο ρόλος των εκπαιδευτικών του Γενικού Λυκείου είναι καθο-
ριστικός στην αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, αφού είναι αυτοί που 
συνήθως ενημερώνονται πρώτοι/ες για τέτοια περιστατικά ή τα αντιλαμβάνονται 
και καλούνται να τα αντιμετωπίσουν, με στόχο την προστασία και την ασφάλεια 
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των μαθητών/τριών τους στον χώρο του σχολείου. Βέβαια, είναι επίσης γεγονός 
ότι οι εκπαιδευτικοί δρουν ωθούμενοι/ες από την αγάπη και το ενδιαφέρον για 
τους μαθητές/τριές τους, χωρίς να έχουν την απαραίτητη εξειδικευμένη επιμόρ-
φωση και οι ενέργειές τους είναι πέρα από τα διδακτικά και παιδαγωγικά τους 
καθήκοντα και συχνά εκτός ωραρίου.

Επομένως, είναι αναγκαία η ανάληψη δράσεων από τη μεριά του Υπουργείου 
Παιδείας για τη στήριξη των εκπαιδευτικών στο Γενικό Λύκειο στην προσπάθειά 
τους έναντι του σχολικού εκφοβισμού. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να είναι προ-
σανατολισμένες κυρίως στον τομέα της πρόληψης και στην παρουσία στα σχολεία 
ειδικών επιστημόνων, ώστε να βοηθούν τους εκπαιδευτικούς στο αναμφισβήτητα 
δύσκολο έργο τους και στην άμεση και αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών 
σχολικού εκφοβισμού. 

4.2. Προτάσεις που αφορούν τους/τις εκπαιδευτικούς

Αρχικά, στο πλαίσιο της πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού, η απάντηση φαί-
νεται να είναι η ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και 
μαθητές/τριες και η καλλιέργεια φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μαθητών/
τριών. Οι συζητήσεις στην τάξη για το θέμα αυτό, σε συνδυασμό με την εφαρμογή 
εκπαιδευτικών μεθόδων, όπως η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, θα βοηθήσουν 
στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, της συνεργασίας και της αλληλοβοήθειας 
ανάμεσα στους/στις μαθητές/τριες έναντι των εκφοβιστικών συμπεριφορών. 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι πάντα πρόθυμοι/ες να ακούσουν 
με προσοχή τον/τη μαθητή/τρια που θα καταγγείλει περιστατικό σχολικού εκφοβι-
σμού, ώστε σε συνεργασία αρχικά με τον διευθυντή και στη συνέχεια με τον Σύλλο-
γο Διδασκόντων/ουσών, τους γονείς και τέλος τους ειδικούς επιστήμονες να τον/
την προστατεύσουν και να του/της εξασφαλίσουν ασφαλές σχολικό περιβάλλον. 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί, σε συνεννόηση με τα μαθητικά συμβούλια, θα πρέπει 
να φροντίσουν για την τήρηση που Πλαισίου Οργάνωσης Σχολικής Ζωής, που 
αποτελεί προϊόν συνεργασίας εκπαιδευτικών, μαθητών/τριών και γονέων/κηδε-
μόνων, ώστε να αποφεύγονται ή να ελέγχονται περιστατικά σχολικού εκφοβισμού. 

4.3. Προτάσεις που αφορούν την πολιτεία

Η αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα κάθε 
πολιτικής ηγεσίας, καθώς το σχολείο, στην εποχή της αδιαφορίας και του ατο-
μικισμού, αναλαμβάνει να διαμορφώσει υπεύθυνους και συνειδητοποιημένους 
πολίτες που θα σέβονται τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
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Από τη μεριά της πολιτείας, απαραίτητη είναι η στήριξη του/της εκπαιδευτικού 
με ένα σαφές και αποτελεσματικό νομοθετικό πλαίσιο, που θα του/της εξασφα λίζει 
βοήθεια και συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, για την άμεση και δραστική 
αντιμετώπιση του εκφοβισμού στον χώρο του σχολείου. 

Παράλληλα, η προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στη σύγχρονη πραγ-
ματικότητα και η ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών ενοτήτων και δραστηριοτήτων 
που αναφέρονται στον σχολικό εκφοβισμό, εξασφαλίζει την ευαισθητοποίηση 
και ενημέρωση των μαθητών/τριών για τα δικαιώματά τους και τις δυνατότητες 
προστασίας τους. Επίσης, η θετική έκφραση της ενεργητικότητας των μαθητών/
τριών (π.χ. μέσω του αθλητισμού), η διεξαγωγή προγραμμάτων και βιωματικών 
εργαστηρίων και η παρακολούθηση καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριο-
τήτων (π.χ. θεατρικών παραστάσεων), σε συνεργασία και με την τοπική κοινότητα 
και τους ευρύτερους κοινωνικούς φορείς, βελτιώνει τις κοινωνικές δεξιότητες και 
τις σχέσεις συνύπαρξης και συνεργασίας ανάμεσα στους/στις μαθητές/τριες και 
δρα προληπτικά, μειώνοντας τον κίνδυνο εκφοβιστικών συμπεριφορών. 

Πολύ σημαντική είναι η συνεχής ενημέρωση και η συστηματική επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών για τον σχολικό εκφοβισμό από ειδικούς επιστήμονες, ώστε 
να είναι έτοιμοι να τον εντοπίζουν σε αρχικό στάδιο και να τον αντιμετωπίζουν, 
στον βαθμό που τους αναλογεί, με σιγουριά και αποτελεσματικότητα.

Τέλος, η πιο σημαντική πρόταση, που αφορά τις επιλογές της πολιτικής ηγεσίας 
και αποτελεί πάγιο αίτημα των εκπαιδευτικών, είναι η μόνιμη παρουσία ειδικών 
επιστημόνων ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων (ψυχολόγων και κοινωνικών 
λειτουργών) στον χώρο του σχολείου. Άλλωστε, αυτοί είναι οι αρμόδιοι που, με 
στοχευμένες προσεγγίσεις και σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς και τους 
γονείς/κηδεμόνες, είναι εξειδικευμένοι να παρέμβουν και να χειριστούν τέτοιες 
περιπτώσεις. Μόνο έτσι, στην εποχή της εξειδίκευσης, καθένας αναλαμβάνει τον 
ρόλο και τη δράση που του αναλογεί, με στόχο το όφελος των μαθητών/τριών 
στο δημόσιο σχολείο. 
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