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Πολιτική κατά του εκφοβισμού

Στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο του Λονδίνου θέλουμε όλους τους μαθητές και το 
προσωπικό μας:

  να αισθάνoνται  χαρούμενοι, ασφαλείς και αποδεκτοί
 να εργάζονται σε περιβάλλον χωρίς παρενόχληση, εκφοβισμό ή φόβο.

Για αυτούς τους λόγους

 Ο εκφοβισμός οποιουδήποτε είδους είναι μη αποδεκτός  στο σχολείο μας
 Θα παρέχουμε υποστήριξη σε κάθε μαθητή ή μέλος του προσωπικού που έχει 

εκφοβιστεί.

Οι στόχοι  του σχολείου μας

 Να παρέχει  ένα μαθησιακό περιβάλλον απαλλαγμένο από κάθε απειλή ή φόβο.
 Να μειώσει και να εξαλείψει όποτε είναι δυνατόν, περιπτώσεις στις οποίες οι 

μαθητές μπορεί  να αισθάνονται φοβισμένοι, αποκλεισμένοι ή δυσαρεστημένοι.
 Να δημιουργήσει ένα μέσο αντιμετώπισης του εκφοβισμού.
 Να εξασφαλίσει υποστήριξη σε μαθητές που έχουν εκφοβιστεί.
 Να βοηθήσει τους μαθητές που συμπεριφέρονται ακατάλληλα να συνεργαστούν 

με τους συνομηλίκους τους και τα μέλη του προσωπικού  μας.
 Να διασφαλίσει   ότι όλοι οι μαθητές και το προσωπικό γνωρίζουν την πολιτική και 

την εφαρμόζουν.

Στόχοι αυτής της Πολιτικής

Με αυτήν την πολιτική το Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο θέλει

 Να διασφαλιστεί ότι όλο το διδακτικό και μη διδακτικό προσωπικό, οι μαθητές και 
οι γονείς κατανοούν τι είναι ο εκφοβισμός.

 Να ενημερώνει όλο το διδακτικό και μη διδακτικό προσωπικό ποια είναι η σχολική 
πολιτική σχετικά με τον εκφοβισμό και να την ακολουθεί όταν αναφέρεται ο 
εκφοβισμός.

 Να ενημερώσει όλους τους μαθητές και τους γονείς ποια είναι η σχολική πολιτική 
σχετικά με τον εκφοβισμό και τι πρέπει να κάνουν εάν προκύψει εκφοβισμός.

 Να διασφαλίσουμε ότι στο Ελληνικό Σχολείο λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τον 
εκφοβισμό και υποστηρίζουμε μαθητές και γονείς σε τέτοιες περιπτώσεις.

 Να εκπληρώσει τυχόν νομικές υποχρεώσεις που ανήκουν στο σχολείο

Αυτή η πολιτική συμμορφώνεται με την καθοδήγηση DCSF «Μάθε με ασφάλεια: 
ενσωμάτωση της εργασίας κατά του εκφοβισμού στα σχολεία, 2007».
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

«Συμπεριφορά ατόμου ή ομάδας, που συνήθως επαναλαμβάνεται με την πάροδο του 
χρόνου, που βλάπτει σκόπιμα άλλο άτομο ή ομάδα είτε σωματικά είτε συναισθηματικά»

Ο εκφοβισμός μπορεί να είναι:

 Φυσικός  : Σπρώξιμο, κλοτσιές, χτύπημα, γροθιές  ή οποιαδήποτε χρήση βίας
 Λεκτικός:   Αλλαγές ονομάτων, σαρκασμός, διάδοση φημών, πειράγματα
 Συναισθηματικός:   φερόμενος  εχθρικά, αποκλείοντας, βασανίζοντας (π.χ. 

απόκρυψη βιβλίων, απειλητικές χειρονομίες)
 Ηλεκτρονικός (  Cyber  ):   Όλοι οι τομείς του Διαδικτύου, όπως η ηλεκτρονική αίθουσα

συνομιλίας και  διαδικτυακές  αίθουσες  συνομιλιών (chat room)  όταν   
χρησιμοποιούνται  ηλεκτρονικές απειλές  μέσω μηνυμάτων κειμένου, κλήσεων ή 
ταχυδρομείου.

Ορισμένες μορφές εκφοβισμού θα μπορούσαν να είναι:

 Ρατσιστικές    φυλετικές  :χλευασμοί , γκράφιτι, χειρονομίες
 Σεξουαλικές :  ανεπιθύμητη φυσική επαφή ή σεξουαλικά καταχρηστικά ή ομοφοβικά

σχόλια.
  Εκφοβισμός μαθητών που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες.

Σημάδια και συμπτώματα

Ένα παιδί μπορεί να δηλώσει με σημάδια ή συμπεριφορά ότι εκφοβίζεται. Οι ενήλικες 
πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα πιθανά σημεία και πρέπει να τα ερευνούν.

Συμπεριφορές που μας κάνουν να ανησυχούμε:

 φοβάται το περπάτημα από ή προς το σχολείο
 δεν θέλει να πάει στο σχολικό / δημόσιο λεωφορείο
 ζητά να οδηγηθεί στο σχολείο
 αλλάζει τη συνήθη ρουτίνα του
 αρχίζει να τρελαίνεται
 αποκτά  άγχος ή έλλειψη εμπιστοσύνης
 ξεκινά να καθυστερεί
 επιχειρεί ή απειλεί αυτοκτονία ή δραπετεύει
 κλαίει πριν  κοιμηθεί τη νύχτα ή έχει εφιάλτες
 αισθάνεται άρρωστος το πρωί
 αρχίζει να μην αποδίδει σωστά στη σχολική εργασία
 επιστρέφει σπίτι με σκισμένα ρούχα ή βιβλία κατεστραμμένα
 έχει αντικείμενα που είναι κατεστραμμένα ή "χάθηκαν"
 ζητά χρήματα ή ξεκινά να κλέβει χρήματα
 χάνει ραντεβού ή χρήματα ,τα έχει γενικώς «χαμένα»
 έχει ανεξήγητα χτυπήματα  ή μώλωπες
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 έρχεται στο σπίτι πεινασμένος  (χρήματα / γεύμα έχουν κλαπεί)
 γίνεται επιθετικός, ενοχλητικός  ή παράλογος
 εκφοβίζει άλλα παιδιά ή αδέλφια
 σταματά να τρώει
 φοβάται να πει τι είναι λάθος
 δίνει απίθανες δικαιολογίες για οποιοδήποτε από τα παραπάνω
 φοβάται να χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο ή το κινητό τηλέφωνο

Αυτά τα σημεία και οι μορφές συμπεριφοράς θα μπορούσαν να υποδείξουν άλλα 
προβλήματα, αλλά ο εκφοβισμός πρέπει να θεωρείται πιθανότητα και πρέπει να 
διερευνηθεί.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΜΟΛΟΓΙΚΟΥ (  ANTI  -  BULLING  )  ΚΛΙΜΑΤΟΣ  ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

Για να αποφύγουμε τον εκφοβισμό στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο, κάνουμε τα εξής:

 Χρησιμοποιούμε όλες τις ευκαιρίες που προσφέρει το πρόγραμμα σπουδών για να 
διαβάσουμε ιστορίες, να σχεδιάσουμε φωτογραφίες, να συζητήσουμε και να 
παίξουμε δραματικά παιχνίδια που υπογραμμίζουν τις αξίες της συνεργασίας, του 
σεβασμού, της αλληλοβοήθειας και της συμμετοχής στην κοινωνία του σχολείου 
και στην ευρύτερη κοινότητα.

 Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να συνεισφέρουν ιδέες για 
θέματα που αφορούν τον εκφοβισμό. Να μοιραστούν  την εμπειρία και τα 
συναισθήματα

 Ρωτάμε τους μαθητές πού και πότε συμβαίνει εκφοβισμός στο σχολείο και 
εποπτεύουμε και  προσπαθούμε  να εξαλείψουμε τυχόν μη ασφαλείς περιοχές που
μας αναφέρουν.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

Τηλ. Του    ChildLine   και σχετικοί  ιστότοποι είναι διαθέσιμοι στο σχολική ιστοσελίδα και   
στον πίνακα πληροφοριών.

 Οι μαθητές που έχουν εκφοβιστεί ή έχουν δει άλλους να εκφοβίζονται, θα πρέπει 
να το αναφέρουν στον δάσκαλο που εμπιστεύονται.

 Οι αναφορές εκφοβισμού καταγράφονται από τον Διευθυντή.
 Όλες οι αναφορές  λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.
 Τα μέλη του προσωπικού που λαμβάνουν αναφορές ότι ένας μαθητής έχει 

εκφοβιστεί  αναλαμβάνουν  δράση όπως συνιστάται σε αυτήν την πολιτική.
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Ο δάσκαλος πρέπει να :

 Παρέχει υποστήριξη στον μαθητή.
 Διαβεβαιώσει  τον μαθητή ότι δεν αξίζει να εκφοβιστεί και δεν φταίει.
 Διαβεβαιώσει  τον μαθητή ότι ήταν σωστό να αναφέρει το περιστατικό.
  Προσπαθήσει  να εξακριβώσετε την έκταση του προβλήματος.
 Δέσμευση του μαθητή / των μαθητών στη λήψη επιλογών σχετικά με τον τρόπο 

επίλυσης του θέματος.
  Προσπαθήσει  να βεβαιωθεί ότι ο μαθητής αισθάνεται ασφαλής.
  Ζητήσει  από τον μαθητή / ες να μας αναφέρει αμέσως τυχόν περαιτέρω 

περιστατικά σε εμάς.
 Βεβαιωθεί  ότι ο εκφοβισμός μπορεί να σταματήσει και ότι το σχολείο μας θα 

επιμείνει με παρέμβαση μέχρι να το κάνει.
 Αναφέρει το  περιστατικό  στον Διευθυντή

Στη συνέχεια, ο δάσκαλος ή ο επικεφαλής δάσκαλος θα πάρουν συνέντευξη από τον 
μαθητή (ή τους μαθητές) που συμμετέχουν στον εκφοβισμό ξεχωριστά και θα:

 Ακούσει  την εκδοχή του γεγονότος  .
 Μιλήσει  με οποιονδήποτε άλλο που μπορεί να έχει παρακολουθήσει τον 

εκφοβισμό.
 Ενισχύσει  το μήνυμα ότι αυτό το είδος συμπεριφοράς δεν είναι αποδεκτό από το 

σχολείο μας.
 Αναζητήσει  μια δέσμευση για το σκοπό αυτό.
 Επικοινωνήσει  με τους γονείς των μαθητών που εμπλέκονται.
 Τηρήσει  αρχεία περιστατικών.
  Παρακολουθήσει  των συμβάντων για να ελέγξει ότι ο εκφοβισμός δεν έχει 

ξεκινήσει ξανά.

Σύμφωνα με τον ελληνικό κανονισμό για τα δημοτικά σχολεία, οι μαθητές μπορούν να 
αλλάξουν το περιβάλλον του σχολείου σε ειδικές περιστάσεις. Εφόσον υπάρχει μόνο ένα 
ελληνικό δημοτικό σχολείο στο Λονδίνο, όταν συμβαίνει ένα σοβαρό περιστατικό, ζητάμε 
συγκεκριμένη καθοδήγηση από το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Γραφείο.

Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ

Όλοι, το προσωπικό και οι μαθητές, μέσα στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο αναμένεται να :

 Δρα με σεβασμό και υποστηρικτικό τρόπο ο  ένας  προς τον άλλο.
  Υποστηρίξει  και προωθήσει  τους  στόχους  αυτής της πολιτικής με τη δική τους 

συμπεριφορά αναμεταξύ τους.
  Αναφέρει  όλα τα περιστατικά εκφοβισμού.
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  Υποστηρίξει  ο ένας τον άλλον και να ζητήσει βοήθεια για να διασφαλιστεί  ότι όλοι
αισθάνονται ευτυχισμένοι, ασφαλείς και κανείς δεν αισθάνεται αποκλεισμένος ή 
φοβισμένος στο σχολείο.

Οι γονείς αναμένεται να:

 Υποστηρίξουν την πολιτική και τις διαδικασίες κατά του εκφοβισμού.
 Συζητήσουν με τον δάσκαλο του παιδιού τους  για τυχόν ανησυχίες ότι το παιδί 

τους μπορεί να αντιμετωπίζει εκφοβισμό ή να εμπλέκεται με κάποιο άλλο τρόπο.
  Βοηθήσουν για τη δημιουργία κουλτούρας κατά του εκφοβισμού εκτός σχολείου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ

Θα αξιολογήσουμε την πολιτική κατά του εκφοβισμού χρησιμοποιώντας τα 
ακόλουθα μέτρα:

  Τον αριθμό των περιστατικών που αναφέρονται στο προσωπικό για μια δεδομένη 
περίοδο.

  Ακούγοντας τις αντιλήψεις των μαθητών για εκφοβισμό στο σχολείο μέσω 
δομημένων συζητήσεων στην τάξη.

  Από τα σχόλια που λαμβάνονται από κάθε συμβούλιο τάξης.
 Από τα σχόλια των επισκεπτών και άλλων ατόμων που συνδέονται με το σχολείο.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 Η πολιτική αυτή ισχύει για όλο το προσωπικό και για όλους τους μαθητές, είτε 
προσωρινά είτε μόνιμα στο σχολικό πρόγραμμα.

 Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή και την εφαρμογή αυτής της 
πολιτικής. Ωστόσο, όλο το προσωπικό, όλοι οι μαθητές και οι γονείς τους έχουν 
ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη και τη διατήρηση της πολιτικής και στην επιτυχία της.

  Η επιτροπή εκπαιδευτικών θα επανεξετάζει επισήμως αυτήν την πολιτική στο τέλος
κάθε σχολικής χρονιάς με βάση τις εμπειρίες που είχαν όλα τα μέλη της σχολικής 
κοινότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Αυτή η Πολιτική ενημερώθηκε στις 21/11/2019.


