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O σχολικός εκφοβισμός τα τελευταία

χρόνια προκαλεί όλο και περισσότερο

θέμα ανησυχίας στην σχολική

κοινότητα, στην οικογένεια, στην

κοινωνία.

Έχει αποτελέσει μελέτη έρευνας των

επιστημόνων διαφόρων επιστημονικών

κλάδων, αφού είναι προγνωστικός

παράγοντας για μορφές

μεταγενέστερης παραβατικότητας.



ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

• Ο όρος σχολικός εκφοβισμός χρησιμοποιείται για να

περιγράψει μια κατάσταση κατά την οποία εκτελείται

εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και

επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική συμπεριφορά µε

σκοπό την επιβολή και την πρόκληση σωματικού και

ψυχικού πόνου.

• Τα άτομα που εκφοβίζουν χαρακτηρίζονται ως οι θύτες

της συγκεκριμένης κατάστασης, συχνά θεωρούνται «οι

ισχυροί» οι οποίοι αισθάνονται ότι θα αντλήσουν μέσα

από αυτές τους τις πράξεις κάποιο όφελος, όπως

ευχαρίστηση, κύρος ή ακόμα και υλικές απολαβές. Τα

άτομα που λαμβάνουν αυτή την συμπεριφορά

χαρακτηρίζονται ως θύματα και συνήθως κατέχουν τη

θέση του «αδύναμου» αποδέκτη των βίαιων αυτών

επιθέσεων.



ΜΟΡΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

➢ Λεκτικός εκφοβισμός: περιλαμβάνει υβριστικές εκφράσεις,

παρατσούκλια, αγενή σχόλια, πειράγματα, απειλές, εκβιασμοί, κοροϊδευτικά

και σαρκαστικά σχόλια με σκοπό να πληγώσουν ή να φοβίσουν τον

αποδέκτη

➢ Συναισθηματικός εκφοβισμός: περιλαμβάνει απειλές, εκβιασμούς,

διάδοση κακοηθών και ψευδών φημών υβριστικές ή περιπαικτικές

εκφράσεις για τη φυλή, την εθνικότητα, τη θρησκεία, την ταυτότητα

αναπηρίας, τη σεξουαλική ταυτότητα του θύματος, επιδιωκόμενη

απομάκρυνση των φίλων

➢ Ψυχολογικός εκφοβισμός: τα θύματα βιώνουν εσκεμμένα σε μεγάλη

συχνότητα αποκλεισμό από κοινωνικές ή/και ομαδικές δραστηριότητες,

κοινωνική απομόνωση ή αποκλεισμό από το παιχνίδι. Επίσης μπορεί να

είναι αποδέκτες δυσφήμησης και κακοπροαίρετων σχολίων µε στόχο τη

γελοιοποίησή τους

➢ Σωματικός εκφοβισμός: είναι η άσκηση οποιαδήποτε μορφής

σωματικής βίας, συνδέεται άμεσα µε τη μυϊκή δύναμη του θύτη.



ΜΟΡΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
➢ Κοινωνικός εκφοβισμός: αφορά το σκόπιμο αποκλεισμό των μαθητών

από κοινωνικές δραστηριότητες ή µε την άσκηση επιρροής στην ομάδα των

συμμαθητών ώστε να αισθανθούν αντιπάθεια για το θύμα

➢ Σεξουαλικός εκφοβισμός: αφορά υβριστικά σχόλια ή πειράγματα

σεξουαλικού περιεχομένου, ανήθικές χειρονομίες, ανεπιθύμητα αγγίγματα ή

δημοσιοποίηση περιπαιχτικών σεξουαλικών εικόνων μέχρι και σοβαρών

σεξουαλικών επιθέσεων.

➢ Ρατσιστικός εκφοβισμός: πρόκειται για την εκδήλωση λεκτικής,

συναισθηματικής ή και σωματικής βίας που στόχο έχουν να προσβάλλουν

το θύμα λόγω της καταγωγής του, της κοινωνικής τάξης του, της οικονομικής

κατάστασης της οικογένειά τους και γενικά της διαφορετικότητάς του από το

σύνολο της πλειοψηφίας

➢ Εκφοβισμός µε εκβιασμό: περιλαμβάνει την κλοπή ή καταστροφή

πραγμάτων όπου συχνά συνοδεύεται από απειλές ή και τον εξαναγκασμό

σε ανεπιθύμητες αντικοινωνικές πράξεις

➢ Ηλεκτρονικός εκφοβισμός (cyber bullying): περιλαμβάνει την αποστολή

υβριστικών σχολίων ή απειλητικού – εκβιαστικού περιεχομένου μέσα από το

τηλέφωνο ή την τεχνολογία ( internet, email, μέσα κοινωνικής δικτύωσης).



ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Υπάρχουν δύο θεωρητικά μοντέλα όπου προσπαθούν να εξηγήσουν τη 

συγκεκριμένη επιθετική συμπεριφορά

✓ Το πρώτο περιλαμβάνει θεωρητικά μοντέλα που υποστηρίζουν ότι η

βίαιη συμπεριφορά καθορίζεται γενετικά.

✓ Το δεύτερο υποστηρίζει ότι η επιθετικότητα μαθαίνεται μέσω της

αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό περιβάλλον και ότι ο σχολικός

εκφοβισμός σχετίζεται με πολλούς παράγοντες, όπως η συμπεριφορά

των εκπαιδευτικών, η συμπεριφορά των συμμαθητών, το

οικογενειακό περιβάλλον. Συνδέεται επίσης με παράγοντες του

ευρύτερου ή του εγγύτερου συστήματος του κοινωνικού

περιβάλλοντος καθώς και με τα ατομικά χαρακτηριστικά των

μαθητών. Ο σχολικός εκφοβισμός έχει πολλαπλές επιζήμιες

επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία των μαθητών, καθώς και

στην ψυχική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη τόσο των

εκφοβιστών όσο και των θυμάτων.



ΠΡΟΦΙΛ ΘΥΜΑΤΟΣ

Τα παιδιά που «δέχονται» επιθετικές
συμπεριφορές συνήθως έχουν πιο
αδύναμο ή παθητικό χαρακτήρα, είναι πιο
αγχώδεις και ανασφαλείς. Δεν εμφανίζουν
επιθετική συμπεριφορά και ακόμα πιο
σπάνια θα αμυνθούν όταν δέχονται τέτοια
συμπεριφορά. Το κυριότερο και
καθοριστικό χαρακτηριστικό των θυμάτων
είναι το ότι είναι σωματικά ή ψυχολογικά
πιο αδύναμοι από τους συνομηλίκους
τους. Επίσης σημαντικό στοιχείο
στοχοποίησης τους είναι η
διαφορετικότητα, σωματική, πνευματική,
κοινωνική ή και ψυχολογική.



ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΟ ΘΥΜΑ
❖ αίσθημά απελπισίας, ντροπής

❖ αδυναμία επίλυσης προβλημάτων, αδυναμία εκδήλωσης

συναισθημάτων ή έντονα συναισθηματικά ξεσπάσματα

❖ εμφάνιση μορφών κατάθλιψης

❖ τάση για απομόνωση, άρνηση για δημιουργία φιλίας και κοινωνικές

συναναστροφές

❖ χαμηλές σχολικές επιδόσεις και αδικαιολόγητες απουσίες, άρνηση

να πάει στο σχολείο

❖ διαταραχές συμπεριφοράς, ψυχολογικά/ψυχοσωματικά

προβλήματα

❖ άγχος, φοβίες, ανασφάλειες

❖ τάσεις αυτοκτονίας

❖ ενούρηση, διαταραχές ύπνου, απώλεια όρεξης



ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ 

ΘΥΜΑΤΑ
• Μετανάστες

• Αλλόθρησκοι

• Αλλοεθνείς

• Άτομα με αναπηρία

• Μαθητές προερχόμενοι από χαμηλό

βιοποριστικό οικογενειακό περιβάλλον

• Άριστοι μαθητές

• Κοινωνικά απομονωμένοι μαθητές

• Μαθητές με διαφορετική σεξουαλική ταυτότητα

από την πλειοψηφία



ΚΑΤΗΓΟΡΟΙΟΠΟΙΗΣΗ ΘΥΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με τον Γεωργά (1995) όσοι δέχονται εκφοβισμό διακρίνονται

σε 3 κατηγορίες.

o Στην πρώτη εντάσσονται οι παθητικοί, οι οποίοι δεν αντιδρούν στη

βίαιη συμπεριφορά και την υπομένουν γι’ αυτό και στοχοποιούνται

ευκολότερα.

o Στη δεύτερη κατηγορία είναι οι αντιδραστικοί, οι οποίοι δε γνωρίζουν

πώς πρέπει να φερθούν σε φαινόμενα επιθετικής συμπεριφοράς ή

φέρονται ανώριμα και προκαλούν με σκοπό να προσελκύσουν το

ενδιαφέρον.

o Στην τρίτη κατηγορία εντάσσεται ο εκφοβιζόμενος-δράστης, ο οποίος

εκφοβίζεται από τους δυνατότερους και ο ίδιος εκφοβίζει τους πιο

αδύναμους. Αποτελούν ταυτόχρονα εκφοβιζόμενους και εκφοβιστές



ΠΡΟΦΙΛ ΘΥΤΗ
• Οι θύτες έχουν ανάγκη να νιώσουν δυνατοί και ισχυροί λόγω ίσως

δικής τους ανασφάλειας με αποτέλεσμα να αντλούν ευχαρίστηση

και ικανοποίηση με το να κακομεταχειρίζονται τους άλλους. Επίσης,

είναι συχνά ανυπάκουοι, προκλητικοί και πολλές είναι οι φορές που

εναντιώνονται στους ενηλίκους είτε τους γονείς τους είτε τους

εκπαιδευτικούς. Συνήθως στο σχολείο τείνουν να παραβαίνουν

τους σχολικούς κανόνες. Χαρακτηρίζονται από ελάχιστο άγχος και

υπερβολική αυτοεκτίμηση. Τους διακρίνει, επίσης, το ότι έχουν

μάθει να αντεπιτίθενται για να διαχειρίζονται τα όποια προβλήματά

τους. Η άσκηση σχολικής βίας από ένα παιδί, όπως αναφέρθηκε

προηγουμένως, συνήθως αποτελεί την πρόγνωση για

παραβατικής ή/και εγκληματικής συμπεριφοράς στο μέλλον.

Συνήθως τα άτομα αυτά ως ενήλικες εμπλέκονται µε το νόμο,

υποπίπτουν σε κατάχρηση εθιστικών ουσιών, ναρκωτικά, αλκοόλ,

κλπ., ενώ όταν παντρευτούν συχνά επιβάλουν την άποψή τους,

κακοποιώντας τις συζύγους και τα παιδιά τους (Fried & Fried,

1996, Grarrett, 2003, Eriksen et al., 2012). ∆ημιουργείται, λοιπόν,

ένας φαύλος κύκλος εφόσον και τα ίδια μπορεί να είναι θύματα

ενδοοικογενειακής βίας



ΠΡΟΦΙΛ ΘΥΤΗ

Πιο συγκεκριμένα οι θύτες :

▪ διακατέχονται από την ανάγκη για κυριαρχία και
επιβολής της εξουσίας τους σε άλλους

▪ εκδηλώνουν αδυναμία ελέγχου παρορμήσεων και
έλλειψη αίσθησης του μέτρου

▪ εμφανίζουν μειωμένη ικανότητα αυτοελέγχου

▪ διακρίνονται για την αδυναμία τους ως προς την
τήρηση κανόνων και ορίων

▪ έχουν έλλειψη ενσυναίσθησης και υψηλή
αυτοεκτίμηση

▪ δυσκολεύονται στη επίλυση των διαφορών με τον
διάλογο και στη διαχείριση της επιθετικότητάς τους

▪ Τους αρέσει να περιβάλλονται από άλλους
συµµαθητές τους οι οποίοι τον θεωρούν αρχηγό τους



ΠΡΟΦΙΛ ΘΕΑΤΩΝ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ
Οι θεατές ή παρατηρητές επιθετικών συμπεριφορών αν και δεν είναι οι θύτες
αυτών παίζουν σημαντικό ρόλο στον σχολικό εκφοβισμό ανάλογα με την στάση
που κρατούν. Μπορεί να διευκολύνουν ή να λειτουργήσουν ανασταλτικά στην
επανεμφάνιση τέτοιων φαινομένων.

Τα παιδιά θεατές ανάλογα µε τη στάση που κρατούν, κατά τη διάπραξη
περιστατικών σχολικής βίας, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

• αυτά που αισθάνονται θυμό, ντροπή και ενοχή λόγω της µη παρέμβασής τους

• αυτά που είναι αδιάφορα και απομακρύνονται όταν εκδηλώνονται τέτοιες
σκηνές βίας, προκειμένου να µην παρέμβουν

• αυτά που φοβούνται ότι ίσως είναι το επόμενο θύμα και με την στάση τους
φαίνεται ότι συμφωνούν με τέτοιες συμπεριφορές. Βέβαια όμως, αυτό δεν
σημαίνει ότι δεν βιώνουν το αίσθημά της ντροπής και ενοχής.

• αυτά που γελούν και παροτρύνουν το παιδί που εκφοβίζει για το λόγο ότι
συγκλίνουν µε τη δική του συμπεριφορά ή κατά κάποιο τρόπο θαυμάζουν τον
εκφοβιστή. Στην περίπτωση αυτή βέβαια βρίσκουμε πιθανούς εκφοβιστές



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
Είναι σημαντικό για τους γονείς να μπορούν να αντιληφθούν αν το

παιδί τους είναι θύμα σχολικού εκφοβισμού για και να μπορέσουν να το

βοηθήσουν.

Μπορούν οι γονείς να υποψιαστούν από τα παρακάτω:

❑ Σημάδια αναγνώρισης θυμάτων

❑ Ανεξήγητες μελανιές και σημάδια από χτυπήματα

❑ Δεν έχει στενούς φίλους από το σχολείο

❑ Άρνηση να πάει στο σχολείο

❑ Είναι αγχωμένο

❑ Παρουσιάζει ανεξήγητη επιθετική συμπεριφορά στο σπίτι

❑ Απομονώνεται, κλείνεται στον εαυτό του

❑ Έχει εφιάλτες νοιώθει άρρωστο όταν ξυπνάει το πρωί

❑ Επιστρέφει σπίτι από το σχολείο με ρούχα σκισμένα ή αντικείμενα

να λείπουν ή να έχουν καταστραφεί

❑ Φοβάται να μοιραστεί τη μέρα που είχε στο σχολείο



ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ
Οι γονείς ανεξάρτητα αν το παιδί τους είναι θύμα σχολικού εκφοβισμού είτε ο θύτης θα

πρέπει:

•Να λαμβάνουν υπόψη τις αναφορές του παιδιού τους ή του σχολείου για θέματα

τέτοιων συμπεριφορών , δείχνοντας ότι νοιάζονται για τα προβλήματά του και να

προσπαθούν να βρουν λύσεις μαζί

• Να καθιστούν σαφές ότι το θύμα δεν ευθύνεται για την βίαιη συμπεριφορά

• Να μην ενθαρρύνουν την αντίδραση στη βία με βία («χτύπα αν σε χτυπήσουν» ή

«κορόϊδεψε αν σε κοροϊδέψουν»)

• Να ενημερώνουν άμεσα το σχολείο για να περιοριστεί το φαινόμενο

• Να αποφεύγουν να λύσουν μόνοι τους τις διαφορές είτε μιλώντας με τους γονείς ή το

ίδιο το παιδί που ασκεί τον σχολικό εκφοβισμό

• Να δείχνουν υπομονή καθώς ούτε η επιθετική συμπεριφορά των θυτών, ούτε η

παθητική συμπεριφορά των θυμάτων αλλάζουν εύκολα.

• Να ενθαρρύνουν το παιδί που δέχεται βίαιη συμπεριφορά να δημιουργήσει νέες

φιλίες, να ανακαλύψει νέα ταλέντα και ασχοληθεί με δημιουργικές δραστηριότες που θα

τονώσουν την αυτοεκτίμησή του

• Να διδάσκουν το παιδί που εκδηλώνει την βίαιη συμπεριφορά ότι θα πρέπει να ελέγχει

το θυμό τους, και σαφώς να μην επιβάλλουν σωματικές τιμωρίες

• Να αναζητούν τη βοήθεια ειδικών, αν το πρόβλημα επιμένει ή χειροτερεύει.



ΠΡΟΛΗΨΗ

• Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αναγνώριση και αποτελεσματική διαχείριση

του φαινομένου

• Η συζήτηση και η ενημέρωση του φαινομένου από τους εκπαιδευτικούς στους

μαθητές αλλά και στους γονείς. Οι γονείς έτσι θα μπορούν να είναι προϊδεασμένοι

ώστε να ανιχνεύσουν συμπεριφορές εάν τυχόν εμπλακούν µε κάποιο τρόπο τα παιδιά

τους σε τέτοια περιστατικά.

• Μέσω της τέχνης ή των αθλημάτων να υπάρχει διοχέτευση της επιθετικότητας των

παιδιών . Με αυτό τον τρόπο θα αναπτυχθεί η συνεργασία μεταξύ των συνομηλίκων

αλλά θα μάθουν να λύνουν και τις διαφορές τους με διαφορετικό τρόπο.

• Ενημερωτικά προγράμματα όπου θα αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση και στην

παροχή γνώσης για την σχολική κοινότητα

• Η εποπτεία, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας πρόληψης ιδίως κατά τα διαλείµµατα

και στους χώρους όπου είναι πιθανό να συμβούν περιστατικά σχολικού εκφοβισμού

από µαθητές,

• Μέριµνα και λήψη κατάλληλων ενεργειών για την οµαλή ένταξη νεοφερµένων

µαθητών ή µαθητών µε ειδικές ανάγκες.

•



ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Αν έχουν υλοποιηθεί τα προγράμματα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης
σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό και παρατηρηθεί κάποια τέτοια
συμπεριφορά θα πρέπει:

1. Να είναι ξεκάθαρη η θέση του σχολείου κατά του φαινομένου

2. Να σταματήσουν οι εκπαιδευτικού την βίαιη συμπεριφορά
3. Να μιλήσουν ξεχωριστά με το θύμα. Ο μαθητής θα πρέπει να αισθάνεται

ασφαλής για να μιλήσει και να συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να του
παραχθεί βοήθεια από τα σχολείο. Επίσης ενημερώνουν ότι θα
συζητήσουν με το θύτη αργότερα

4. Αναφέρουν στο θύτη αυτό που είδαν να συμβαίνει και τονίζουν ότι η βία δεν
είναι αποδεκτή στο σχολείο, δεν κατηγορούν, δεν ειρωνεύονται και δεν
απειλούν. Τόσο το θύμα όσο και ο θύτης χρειάζονται παρέμβαση και
υποστήριξη

5. Ζητούν ενημέρωση από τους θεατές για το περιστατικό
6. Ενημερώνουν τους γονείς και από κοινού βρίσκουν τρόπους με σκοπό να

εξαλειφθεί αυτή η συμπεριφορά
7. Συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση για να βεβαιωθούν ότι

τελείωσε ο εκφοβισμός.



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

• Ο διευθυντής οφείλει να είναι αντικειμενικός και

να οδηγεί στον συγκερασμό των διαφωνιών που

ανακύπτουν μεταξύ συναδέλφων, γονέων,

μαθητών

• Οφείλει να είναι γνώστης και να προστατεύει

κάθε μέλος της σχολικής του μονάδας με στόχο

την προσωπική και τη συλλογική ηρεμία όλης

της σχολικής κοινότητας.



ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΟΥ ΣΥΧΝΑ ΕΚΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΩΣ 

ΨΥΧΟΛOΓΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

• Επιλογή μόνο συγκεκριμένων μαθητών εντός

της σχολικής τάξης

• Αποδοκιμασία μαθητών όταν δεν αποδίδουν

• Υπεράσπιση μεμονωμένων μαθητών σε μια

σύγκρουση μεταξύ μαθητών, δίχως να

ακουστούν οι θέσεις και των δυο πλευρών

• Προσοχή των δυνατών κυρίως μαθητών



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 

(βιωματικά)
• Ποιους ρόλους διακρίνουμε στο περιστατικό;

• Τι μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί, είναι

υπόθεση του σχολείου;

• Θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό για να

αποφευχθεί το περιστατικό;

• Ποια είναι τα συναισθήματα όλων των

εμπλεκόμενων;

• Μπορούν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο οι

γονείς;



Β ΜΕΡΟΣ –ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ

• Συμμετέχοντες: αυτός που ασκεί βία, αυτός που

δέχεται βία, ο παρατηρητής. Οι υπόλοιποι

μαθητές χωρίζονται ισόριθμα, ώστε να

παρατηρούν τους υπόλοιπους τρεις

πρωταγωνιστές

• Διάρκεια role play= 5’. Αλλαγή ρόλων μεταξύ

συμμετεχόντων, αναστοχασμός

• Προβολή βίντεο σχετικού περιεχομένου

• Ερωτήσεις

• Φύλο αξιολόγησης στο τέλος της παρέμβασης



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
• Παρέμβαση σε πολλαπλά επίπεδα

• Έμφαση στην ομαδική συμβουλευτική και στη

δυναμικότητα της ομάδας

• Project με αυτό το θέμα προσαρμοσμένο στις

ανάγκες του συγκεκριμένου σχολικού πλαισίου

• Ενεργητική μάθηση, ανταλλαγή εμπειριών,

ευαισθητοποίηση

• Έμφαση σε θέματα επικοινωνίας, σχέσεων,

διαχείρισης συναισθημάτων



Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ  ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

• Στο σχολικό πλαίσιο δεν είναι μόνο ο εκφοβισμός

μεταξύ των ομάδων ανηλίκων που

δημιουργείται. Το φαινόμενο παρατηρείται και

ανάμεσα στους ενήλικες του χώρου.

• Ως αιτία αναφέρεται ο ανταγωνισμός, οι

κοινωνικό- γεωγραφικές ή και ιδεολογικές

διαφορές αλλά και η θέση ηγεσίας, ακόμη και τα

χρόνια προϋπηρεσίας, η ειδικότητα των

εκπαιδευτικών, ακόμη και η μονιμότητα ή μη

αυτών



ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ 

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ

• Αναποτελεσματικότητα στο διδασκαλικό έργο

• Αισθήματα αποστροφής προς τους

συναδέλφους και δημιουργία κλίματος

εχθρότητας, που δεν βοηθά την ομαλή

συνύπαρξη για την ορθή λήψη αποφάσεων

• Προβλήματα στην επικοινωνία με τους γονείς και

στην επίλυση προβλημάτων

• Αποστροφή προς το λειτούργημα που

υπηρετούν

• Δημιουργία ψυχολογικών προβλημάτων
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