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Το Πρόγραμμα Sunia Geel
Tο όνομα του Προγράμματος «Sunia Geel» στην γλώσσα Cant των Travelers της
Ιρλανδίας σημαίνει «πρόσεχε τον εαυτό σου». Θεωρήθηκε το καταλληλότερο όνομα
για το Πρόγραμμα καθώς στόχος του είναι η υποστήριξη τόσο των θυμάτων
ενδοοικογενειακής βίας που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όσο και
των οικογενειών τους.
Αναλυτικότερα, το «Sunia Geel» αποσκοπεί στην πρόληψη και τον περιορισμό των
επιπτώσεων της ενδοοικογενειακής βίας ιδιαίτερα σε περιθωριοποιημένες
κοινότητες μέσω της εκπαίδευσης των κοινωνικών λειτουργών και της υποστήριξης
των θυμάτων (γυναίκες, παιδιά & νέοι). Επίσης, στοχεύει στην προώθηση θετικών
στάσεων και αλλαγών στη συμπεριφορά των μελών αυτών των κοινοτήτων.
Για την επίτευξη των στόχων αυτών στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος
«Sunia Geel» αναπτύσσονται δράσεις, οι οποίες συνοδεύονται από αντίστοιχο
εκπαιδευτικό υλικό. Η διάδοσή του στο προσωπικό που παρέχει κοινωνικές
υπηρεσίες στους συγκεκριμένους πληθυσμούς αποτελεί καίριο έργο του
Προγράμματος προκειμένου να ενισχυθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητές τους.
Οι ομάδες-στόχοι του Προγράμματος διαφέρουν μεταξύ των χωρών-εταίρων του
Προγράμματος, λόγω του ιδιαιτέρου πολιτιστικού, κοινωνικού και πολιτικού
πλαισίου της ενδοοικογενειακής βίας σε κάθε μία από αυτές. Οι ομάδες-στόχοι σε
κάθε χώρα-εταίρο του «Sunia Geel» είναι οι ακόλουθες: Ιρλανδοί Travelers,
οικογένειες Σίντι και Ρομά στην Ρουμανία, γυναίκες μετανάστριες στην Ελλάδα
κυρίως από την Αλβανία αλλά και άλλα κράτη του πρώην ανατολικού μπλοκ και
μουσουλμάνοι μετανάστες στην Γερμανία και στην Αυστρία.

Σημείωση
Το παρόν εκπαιδευτικό πακέτο έχει την χρήση οδηγού για τη διευκόλυνση της μετάδοσης
γνώσεων. Απευθύνεται σε εφήβους και περιέχει μια γενική επισκόπηση του φαινομένου της
ενδοσχολικής βίας καθώς και ομαδικές ασκήσεις ευαισθητοποίησης ως προς τις διάφορες
μορφές βίας –ενδοσχολική, κοινωνική, ενδοοικογενειακή. Ο κάθε εκπαιδευτής μπορεί να το
προσαρμόσει στις ανάγκες της ομάδας-στόχου που απευθύνεται.
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Εκπαιδευτικός Οδηγός Σεμιναρίου Ευαισθητοποίησης
εφήβων κατά της Βίας
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε προκειμένου να ενισχυθεί η
διάδοση του Προγράμματος «Sunia Geel» στους φορείς παροχής
υποστηρικτικών υπηρεσιών σε νέους και εφήβους.
Το σεμινάριο ευαισθητοποίησης εφήβων κατά της βίας αποσκοπεί στην
ευαισθητοποίηση και στην ενδυνάμωση των εφήβων ως τις διάφορες μορφές
βίας, ενδοσχολική, κοινωνική, οικογενειακή. Στην συγκεκριμένη δράση η
παρουσίαση του φαινομένου της ενδοσχολικής βίας αποτελεί την βάση για
περαιτέρω επεξεργασίας και σύνδεση με το ευαίσθητο θέμα της
ενδοοικογενειακής βίας.

Στόχοι
•
•

Διάδοση του Προγράμματος «Sunia Geel»
Κατανόηση του φαινομένου της βίας
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

•
•

μορφές βίας, ενδοσχολική, κοινωνική, ενδοοικογενειακή
μορφές εκφοβισμού
συνήθεις ρόλοι: θύμα - θύτης - παρατηρητής
χαρακτηριστικά θύτη και θύματος
αιτίες και συνέπειες φαινομένου

Αναγνώριση περιστατικών βίας
Ευαισθητοποίηση ως προς τα περιστατικά βίας
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Πρόγραμμα ενημερωτικού σεμιναρίου
Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι δύο ημέρες. Η ημερήσια διάρκειά του είναι 90΄.
Ωστόσο, μπορεί να προσαρμοστεί -λιγότερες ή περισσότερες ώρες/ημέρες- βάσει
των αναγκών και του ιδιαίτερου σχεδιασμού της εκάστοτε δράσης.

1η Ενότητα

1.

Δραστηριότητα «Το Αλφαβητάρι της Βίας»

1η Ημέρα

2.

Παρουσίαση «Σχολικός εκφοβισμός»

90΄

3.

Δραστηριότητα «Μικρά Σενάρια»

4.

Παρουσίαση «Μορφές Εκφοβισμού & Θύμα - Θύτης Παρατηρητές»

2η Ενότητα

1.

Δραστηριότητα «Θύτης - Θύμα»

2η Ημέρα

2.

Παρουσίαση «Χαρακτηριστικά Θύτη - Θύματος»

90΄

3.

Δραστηριότητα «Εκφοβισμός & Συναισθήματα»

4.

Παρουσίαση «Αιτίες & Συνέπειες βίαιης συμπεριφοράς»
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1η Ενότητα
1. Δραστηριότητα «Το Αλφαβητάρι της Βίας»
Στόχος: Η συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει σαν στόχο να εισάγει τους εφήβους στο
θέμα της βίας.
Εκτέλεση: Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες και για κάθε γράμμα της
αλφαβήτου καταγράφουν λέξεις που σχετίζονται με την βία. Στην συνέχεια η κάθε
ομάδα παρουσιάζει το «λεξιλόγιο» της βίας στην ολομέλεια.
Υλικό: Κόλλες Α4 με το «Αλφαβητάρι της Βίας» & στυλό

Το Αλφαβητάρι της Βίας
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2. Παρουσίαση «Σχολικός εκφοβισμός»
Στόχος: Ενίσχυση γνώσεων των εφήβων ως προς τον σχολικό εκφοβισμό
Εκτέλεση: Προβολή slide-show
Υλικό: H/Y, δυνατότητα προβολής

Σχολικός Εκφοβισμός/ Θυματοποίηση

Έφηβοι και Βία

Πηνελόπη Κεπενού
Ψυχολόγος
Αθήνα, Οκτώβριος 2012

Τι ΔΕΝ είναι σχολικός εκφοβισμός
– Συνήθεις συγκρούσεις μεταξύ μαθητών
– Καυγάδες μεταξύ μαθητών
– Αλληλοπειράγματα και ανταλλαγή χαρακτηρισμών
• Αν και τα παραπάνω διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία
του σχολείου, επηρεάζουν αρνητικά τις διαδικασίες μάθησης
και καθιστούν δυσκολότερη την διαχείριση της τάξης,
εντούτοις ΔΕΝ αποτελούν αυτό που ονομάζουμε σχολική
επιθετικότητα (bullying)
• Βασικό συστατικό των πιο πάνω προβλημάτων είναι η
‘‘ισορροπία ή ισοζύγιο δυνάμεων’’
– Ισοζύγιο σωματικής, ψυχολογικής και κοινωνικής ισχύος

Ορισμός
• Μορφή βίας η οποία αναφέρεται σε
βίαιες ή επιθετικές πράξεις από ένα
παιδί ή από ομάδα παιδιών εναντίον
ενός άλλου οι οποίες :
α) ασκούνται επανειλημμένα και
β) έχουν στόχο να προκαλέσουν σωματικό
ή ψυχικό πόνο (Οlweus, 1991).
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3. Δραστηριότητα «Μικρά Σενάρια»
Στόχος: Η συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει σαν στόχο την ενίσχυση της ικανότητας
των εφήβων να αναγνωρίζουν τα περιστατικά εκφοβισμού.
Εκτέλεση: Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες και καλούνται να καταγράψουν για
κάθε ένα από τα περιστατικά βίας που τους δίνονται ποιο θεωρούν πως είναι
περιστατικό εκφοβισμού και ποιο όχι. Ακολουθεί συζήτηση.
Υλικό: Κόλλες Α4 με τα «Μικρά Σενάρια» & στυλό

Μικρά σενάρια
Αφού διαβάσεις τα παρακάτω μικρά σενάρια, διαχώρισε, δικαιολογώντας την απόφασή σου,
ποιο από αυτά είναι μια απλή σύγκρουση και ποιο αφορά περιστατικό εκφοβισμού και βίας στο
σχολείο.
1. Ο Γιώργος και ο Σπύρος παίζουν ποδόσφαιρο. Ο Γιώργος κλοτσά την μπάλα πολύ δυνατά,
χτυπάει στο δοκάρι και μετά η μπάλα πέφτει με δύναμη στο κεφάλι του Μάριου.
___________________________________________________________________________
2. Ο Μπάμπης και ο Λουκάς καθημερινά βρίζουν και τρομοκρατούν τον μικρότερο σε ηλικία,
Αναστάση.
___________________________________________________________________________
3.
Η Ελένη κυνηγάει τον Αντώνη με μια αράχνη την οποία έβαλε σε ένα δοχείο. Δεν
αντιλαμβάνεται ότι ο Αντώνης φοβάται.
___________________________________________________________________________
4.
Η Άννα πολύ συχνά κάθεται πίσω από τη Μαίρη και της ρίχνει χαρτάκια, γιατί της αρέσει
να βλέπει τη Μαίρη να ενοχλείται.
___________________________________________________________________________
5.
Η Μαρία και η Λουκία δεν κάνουν τη Στέλλα παρέα ενώ την κοροϊδεύουν γιατί δεν
φοράει ωραία ρούχα και έχει παραπάνω κιλά.
___________________________________________________________________________
6.
Η Ζωή δεν συμπαθεί καθόλου την Ελένη και της πέταξε την τσάντα στην οροφή του
σχολείου. Επίσης την απειλεί ότι αν το πει στον οποιονδήποτε, θα το αναφέρει στον αδερφό της
και θα τη δείρει.
___________________________________________________________________________
7.
Ο Νίκος δανείστηκε ένα βιβλίο της Δέσποινας, αλλά δεν θυμάται που το έχει βάλει και
δεν το βρίσκει. Η Δέσποινα είναι θυμωμένη με τον Νίκο και δεν του μιλάει στο διάλειμμα.
___________________________________________________________________________
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4.

Παρουσίαση «Μορφές Εκφοβισμού & Θύμα - Θύτης -Παρατηρητές»

Στόχος: Ενίσχυση γνώσεων των εφήβων ως προς τις μορφές εκφοβισμού & τους ρόλους
θύμα-θύτης– παρατηρητές
Εκτέλεση: Προβολή slide-show
Υλικό: H/Y, δυνατότητα προβολής

Μορφές εκφοβισμού:

Cyberbullying ( Bill Belsey )

(Canadian Public Health Association)

Cyberbullying

α) λεκτικός : όπως πειράγματα, βρίσιμο, πειρακτικά ονόματα,
σαρκασμοί, απειλές

( ελληνικός προτεινόμενος όρος κυβερνοτρομοκρατία )

β) κοινωνικός : όπως αποκλεισμός του παιδιού στόχου από τη
συμμετοχή του στις ομαδικές δραστηριότητες

«πράξη εκφοβισμού … και πραγματοποιείται μέσω της χρήσης των
ψηφιακών συσκευών επικοινωνίας, συγκεκριμένα του Διαδικτύου και
των κινητών τηλεφώνων και η οποία επαναλαμβάνεται ανά τακτά ή
άτακτα χρονικά διαστήματα…»

γ) σωματικός : χτυπήματα, σπρώξιμο κ.λπ.
δ) οπτικός : συχνά οι θύτες χρησιμοποιούν προσβλητικά λόγια για
άλλα παιδιά και αυτά τα γράφουν σε δημόσιους χώρους. Μπορεί
ακόμα να διακινούν προσβλητικά γράμματα για συγκεκριμένο
παιδί.
ε) ρατσιστικός : Το θύμα εκφοβίζεται λόγω φυλής ή του χρώματος
του.

Cyberbullying…συνέπειες

Οι «εμπλεκόμενοι»

• Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι το γραπτό κείμενο, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, MSN, SMS, και των προσωπικών
ή άλλων κοινών blogs μπορεί να έχουν μια μεγαλύτερης
διάρκειας επίδραση στο θύμα:

ανώνυμο , με εκτεταμένη πρόσβαση σε
αποδέκτες και μεγαλύτερες και πιο
ανεξέλεγκτες συνέπειες.

• Θύτης (bully) : ο μαθητής που ασκεί τη δύναμη που έχει για
να πληγώσει και να θίξει ένα άλλο μαθητή, σωματικά, ψυχικά
ή κοινωνικά.
• Θύμα (victim): ο μαθητής που γίνεται στόχος
κακομεταχείρισης από τους συμμαθητές του,
επαναλαμβανόμενα και με σκοπό να τον βλάψουν.
• Θύματα και Θύτες (Victim-bullies). : Θύματα και Θύτες μαζί.
Μελέτες δείχνουν ότι από 3% έως και 66% των παιδιών που
εμπλέκονται σε επεισόδια εκφοβισμού, αναφέρουν τους
εαυτούς τους ως θύτες και θύματα μαζί.

Οι «εμπλεκόμενοι»
• Παρατηρητές/παρευρισκόμενοι (bystanders) : οι μαθητές
που παρευρίσκονται στα επεισόδια και αποτελούν το κοινό
για τον θύτη.
! 88% των επεισοδίων εκφοβισμού, είναι παρόντες
συνομήλικοι που δεν εμπλέκονται άμεσα σε αυτά ( Hawkins
et al, 2001).
•

Συνένοχοι (accomplices) : οι παρευρισκόμενοι μαθητές που
ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν τους θύτες στις ενέργειες
τους εναντίον των θυμάτων και κάποιες φορές παίρνουν και
αυτοί ενεργό μέρος σε αυτά.

• Προστάτες (guardians) : οι παρευρισκόμενοι μαθητές που
προσπαθούν να βοηθήσουν το θύμα και να επιλυθεί το
πρόβλημα (Fairholm & Fairholm, 2006)
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2η Ενότητα
1. Δραστηριότητα «Θύτης - Θύμα»
Στόχος: Η συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει σαν στόχο να ενισχύσει την ικανότητα των
εφήβων να αναγνωρίζουν την βία στα πλαίσια που μπορεί να συμβαίνει -σχολείο,
οικογένεια, κοινωνία- και να κατανοούν τους ρόλους θύτης - θύμα στα περιστατικά βίαιης
συμπεριφοράς
Εκτέλεση: Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε τρεις ομάδες. Η κάθε μία ομάδα αναλαμβάνει
να περιγράψει ένα μεμονωμένο περιστατικό ενδοσχολικής ή κοινωνικής ή
ενδοοικογενειακής βίας και στην συνέχεια να καταγράψει τα χαρακτηριστικά του θύτη και
του θύματος. Η κάθε ομάδα παρουσιάζει το περιστατικό και τα χαρακτηριστικά θύτη θύματος στην ολομέλεια. Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με τις ομοιότητες και τις διαφορές
τους.

«Θύτης - Θύμα»
Καταγράψτε ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής ή κοινωνικής ή ενδοσχολικής βίας -ανάλογα με
το τι επέλεξε αρχικά η ομάδα σας-. Στην συνέχεια περιγράψτε τα χαρακτηριστικά του θύτη και
θύματος σε σχέση με το συγκεκριμένο περιστατικό βίας.
1. Καταγράψτε ένα περιστατικό βίας (ενδοοικογενειακής ή κοινωνικής ή ενδοσχολικής βίας ανάλογα με το τι επέλεξε αρχικά η ομάδα σας)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Περιγράψτε τα χαρακτηριστικά του θύτη και θύματος ως προς το συγκεκριμένο περιστατικό
βίας
Θύτης

Θύµα
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2. Παρουσίαση «Χαρακτηριστικά Θύτης –Θύματος»

Στόχος: Ενίσχυση γνώσεων των εφήβων ως προς τα χαρακτηριστικά θύτη - θύματος
Εκτέλεση: Προβολή slide-show
Υλικό: H/Y, δυνατότητα προβολής

Συνήθη χαρακτηριστικά θύτη
• Ασυνήθιστα ελάχιστο άγχος ή ανασφάλεια
• Νιώθουν την ανάγκη να κυριαρχούν και να έχουν έλεγχο,
αδυνατούν να ελέγξουν τις ενορμήσεις τους
• Ικανοποιούνται με την πρόκληση πόνου, παραμένουν
ψυχροί χωρίς ενσυναίσθηση ή συμπόνια, αδιαφορώντας
για τα θύματά τους.
• Η δημοτικότητά τους βρίσκεται στο μέσο όρο ή κάτω από
αυτόν

Συνήθη χαρακτηριστικά θύματος
• Έχουν συνήθως περισσότερο
άγχος και ανασφάλεια.
• Ήσυχοι και ευαίσθητοι με
εσωστρεφή προσωπικότητα
(Lowenstein, 1994) και ελάχιστους
ή καθόλου φίλους (Trinder, 2000).
• Συνήθως δεν εμφανίζουν
επιθετική ή προκλητική
συμπεριφορά, και έχουν μια
αρνητική στάση απέναντι στη βία.
• Χαμηλή αυτοπεποίθηση.

Συνήθη χαρακτηριστικά θύματος

Αποτελέσματα ερευνών

• Περιορισμένη αποδοχή
από ομάδες
συνομηλίκων.
• ‘Ελάχιστες
επικοινωνιακές και
κοινωνικές δεξιότητες.
• Παθητικότητα και
μεγάλη δυσκολία στο
να υπερασπίσουν τον
εαυτό τους (Olweus,
1996; Trinder, 2000).

•

Σχολικός εκφοβισμός και ηλικία :
1. Η πλειοψηφία των θυμάτων προέρχεται από τις μικρότερες
τάξεις.
2. Κορύφωση του φαινομένου παρατηρείται μεταξύ 11-14
ετών.
3. Καθώς οι μαθητές προχωρούν στην ηλικία, οι μορφές της
σωματικής βίας μειώνονται και αντικαθίστανται από τις πιο
έμμεσες μορφές , όπως είναι η λεκτική. (Rivers & Smith,
1994).

Αποτελέσματα ερευνών

Αποτελέσματα ερευνών
Σχολικός εκφοβισμός και φύλο :

1. Τα αγόρια ►
•
•
•

δηλώνουν μεγαλύτερα ποσοστά θυματοποίησης
και εκφοβισμού σε όλες τις ηλικίες.
ασκούν σωματική βία σε μεγαλύτερο ποσοστό και
στα αγόρια το φαινόμενο μειώνεται σε
χαμηλότερο βαθμό απ΄ότι στα κορίτσια (
Farrigton, 1993).

Σχεδόν το 15% των μαθητών έχει εμπλακεί σε δράσεις
εκφοβισμού και θυματοποίησης, είτε ως θύτης ή θύμα, είτε
συνδυάζοντας και τους δύο ρόλους.(Olweus, 1991,
1993,1994).

1.

Σχολικός εκφοβισμός και φύλο :
Τα κορίτσια ►

•
•

Εμπλέκονται σε μικρότερο βαθμό σε βίαια επεισόδια
Αναμειγνύονται κυρίως σε περιστατικά λεκτικού εκφοβισμού
( Farrigton, 1993, Boulton et al 2001, Μπεζέ, 1990, Πετρόπουλος & Παπαστυλιανού
2000, Φακιολάς 1995).

•

Έχουν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση απέναντι στα θύματα αλλά,
δεν υπάρχουν διαφορές φύλου ως προς τα ποσοστά παρέμβασης
στα περιστατικά εκφοβισμού ( Menessini et al. , 1997)
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3. Δραστηριότητα « Εκφοβισμός & Συναισθήματα»
Στόχος: Η συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει σαν στόχο να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση
των εφήβων ως προς τα περιστατικά βίας.
Εκτέλεση: Ο συντονιστής διαβάζει ένα περιστατικό βίας στους συμμετέχοντες, οι οποίοι
ατομικά καλούνται να αποτυπώσουν τα συναισθήματά τους σε μία ζωγραφιά. Ο κάθε ένας
παρουσιάζει την ζωγραφιά του στην ολομέλεια και ακολουθεί συζήτηση.
Υλικό: Κόλλες Α4 & μπογιές ζωγραφικής

Εκφοβισμός & Συναισθήματα
Ενδεικτικό περιστατικό: Ο Βαγγέλης είναι ένα νέο παιδί μέσα στην τάξη που ακόμα δεν έχει
φίλους. Είναι ήσυχο, ντροπαλό και συμπαθητικό παιδί. Θέλει να κάνει φίλους, αλλά μερικά
παιδιά τον κοροϊδεύουν και δεν του μιλούν. Επίσης, όταν τον συναντούν στο διάδρομο του
σχολείου, τον απειλούν ότι θα του πάρουν την τσάντα και τα πράγματά του. Αυτό τον
στεναχωρεί πολύ, γι αυτό όταν τους βλέπει, τους αποφεύγει. Μερικές φορές η καρδιά του
χτυπάει πολύ γρήγορα, επειδή φοβάται ότι θα του κάνουν κακό. Θα μπορούσε να το πει
στους δασκάλους του ή στους γονείς του αλλά τον απειλούν ότι αν το πει στον
οποιονδήποτε, θα τον βρουν και θα τον δείρουν, οπότε πιστεύει ότι πρέπει να βρει μόνος
του μια λύση.
Σε μια κόλλα ζωγραφικής αποτυπώνουμε τα συναισθήματα για την ιστορία…
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4. Παρουσίαση «Αιτίες & Συνέπειες βίαιης συμπεριφοράς»
Στόχος: Ενίσχυση γνώσεων των εφήβων ως προς τις αιτίες της βίαιης συμπεριφοράς
Εκτέλεση: Προβολή slide-show
Υλικό: H/Y, δυνατότητα προβολής

Αιτία του φαινομένου

Αιτία του φαινομένου

• Έλλειψη ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και
άγνοια όσον αφορά στη διαχείριση ανάλογων
κρίσεων από τους ενήλικες (π.χ.,

Η μεγάλη έμφαση που δίνεται από τους
εκπαιδευτικούς και την οικογένεια στην
ακαδημαϊκή επιτυχία
• Η έλλειψη συμμετοχής σε σχολικές
δραστηριότητες, η έλλειψη εξωσχολικών
δραστηριοτήτων για την εκτόνωση του
άγχους,
• Το φύλο
• Εθνικότητα

εκπαιδευτικούς, γονείς).
• Οικογενειακές παράμετροι
• H εφηβεία

Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις
του φαινομένου στα θύματα(victims)
• Θύματα:
– παρουσιάζουν συχνά
έντονο φόβο
– άγχος
– χαμηλή αυτοεκτίμηση
– ψυχοσωματικές
ενοχλήσεις
– αποφυγή του σχολείου
– απόσυρση
– κατάθλιψη
– απόπειρα αυτοκτονίας

Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις
του φαινομένου στους παρευρισκομένους
(bystanders)
• Παρευρισκόμενοι:

•

Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις
του φαινομένου στους θύτες(bullies)
• Θύτες:
– σχολική αποτυχία
– τείνουν να
αναπτύσσονται ως
επιθετικοί ενήλικες
– δυσκολίες προσαρμογής
(σχέσεις, εργασία,
οικογένεια)
– αυξημένες πιθανότητες
να εμπλακούν σε
εγκληματικές πράξεις

Είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων

– είναι πιθανό να
ενεργήσουν ως
διευκολυντές προς τους
θύτες κυρίως αν
παρατηρήσουν ότι η
επιθετικότητα δεν
συνδέεται με αρνητικές
επιπτώσεις
– έχουν αυξημένες
πιθανότητες να μιμηθούν
αυτή τη συμπεριφορά στο
μέλλον
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4. Παρουσίαση «Αιτίες & Συνέπειες βίαιης συμπεριφοράς»
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