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Έννοιες - Όροι

� Bullying (μπούλιινγκ) 

από τον αγγλικό όρο bully, που σημαίνει
«εκφοβίζω»

� Ο όρος «εκφοβισμός και βία στο σχολείο»
(school bullying) 

� ο όρος «θυματοποίηση» (victimization)



ΤιΤι είναιείναι ηη ενδοσχολικήενδοσχολική βίαβία καικαι οο

εκφοβισμόςεκφοβισμός ;;

�� ΕίναιΕίναι έναένα κοινωνικόκοινωνικό πρόβλημαπρόβλημα, , μιαμια κατάστασηκατάσταση

κατάκατά τηντην οποίαοποία ασκείταιασκείται εσκεμμένηεσκεμμένη, , απρόκλητηαπρόκλητη, , 

συστηματικήσυστηματική καικαι επαναλαμβανόμενηεπαναλαμβανόμενη βίαβία καικαι

επιθετικήεπιθετική συμπεριφοράσυμπεριφορά μεμε σκοπόσκοπό τηντην επιβολήεπιβολή, , τηντην

καταδυνάστευσηκαταδυνάστευση καικαι τηντην πρόκλησηπρόκληση σωματικούσωματικού καικαι

ψυχικούψυχικού πόνουπόνου σεσε μαθητέςμαθητές απόαπό συμμαθητέςσυμμαθητές τουςτους, , 

εντόςεντός καικαι εκτόςεκτός σχολείουσχολείου

�� ΥπάρχειΥπάρχει ασυμμετρίαασυμμετρία δύναμηςδύναμης ανάμεσαανάμεσα στοστο θύτηθύτη

καικαι τοτο θύμαθύμα

�� ΥπάρχειΥπάρχει σταθερότητασταθερότητα ρόλωνρόλων..



ΔυστυχώςΔυστυχώς::

�� ΤαΤα περιστατικάπεριστατικά βίαςβίας καικαι εκφοβισμούεκφοβισμού σταστα σχολείασχολεία δενδεν
αντιμετωπίζονταιαντιμετωπίζονται κατάλληλακατάλληλα

�� ΤαΤα περισσότεραπερισσότερα αποσιωπώνταιαποσιωπώνται διότιδιότι θεωρείταιθεωρείται ότιότι
εκθέτουνεκθέτουν καικαι στιγματίζουνστιγματίζουν τουςτους θύτεςθύτες, , τατα θύματαθύματα καικαι τοτο
κύροςκύρος τουτου σχολείουσχολείου

�� ΥπάρχειΥπάρχει έλλειμμαέλλειμμα ενημέρωσηςενημέρωσης, , ευαισθητοποίησηςευαισθητοποίησης καικαι
άγνοιαάγνοια γιαγια τοντον τρόποτρόπο αντιμετώπισηςαντιμετώπισης τουτου προβλήματοςπροβλήματος διότιδιότι
οιοι γονείςγονείς μιλούνμιλούν ελάχισταελάχιστα μεμε τατα παιδιάπαιδιά τουςτους, , τατα παιδιάπαιδιά--
θύματαθύματα αποφεύγουναποφεύγουν νανα ζητήσουνζητήσουν βοήθειαβοήθεια απόαπό τουςτους ενήλικεςενήλικες
καικαι αποσύρονταιαποσύρονται,, ενώενώ οιοι εκπαιδευτικοίεκπαιδευτικοί συζητούνσυζητούν ελάχισταελάχιστα
στηνστην τάξητάξη τιςτις συμπεριφορέςσυμπεριφορές βίαςβίας καικαι εκφοβισμούεκφοβισμού καικαι
συνήθωςσυνήθως δεδε γνωρίζουνγνωρίζουν πώςπώς νανα αντιδράσουναντιδράσουν



Συνηθισμένες εκδηλώσεις

� Σωματική βία (Χειρονομίες, σπρωξιές, 
ξυλοδαρμοί, τράβηγμα μαλλιών)

� Συναισθηματική βία (σκόπιμη απομόνωση του
παιδιού, να λερώνουν, να κρύβουν, να
καταστρέφουν τα πράγματά του, να το εκβιάζουν
για χρήματα, να το απειλούν κλπ)

�� ΛεκτικήΛεκτική βίαβία ((κοροϊδίακοροϊδία, , βρίσιμοβρίσιμο, , σαρκασμόςσαρκασμός, , 
ειρωνείαειρωνεία, , διάδοσηδιάδοση ψευδούςψευδούς φήμηςφήμης, , κακάκακά σχόλιασχόλια
γιαγια τηντην εθνικήεθνική προέλευσηπροέλευση ήή τηντην οικονομικήοικονομική
κατάστασηκατάσταση ενόςενός παιδιούπαιδιού καικαι τηςτης οικογένειάςοικογένειάς τουτου, , 
κλπκλπ.).)



Συνηθισμένες εκδηλώσεις

�� ΣεξουαλικήΣεξουαλική βίαβία ((ανεπιθύμητοανεπιθύμητο άγγιγμαάγγιγμα, , απειλέςαπειλές, , 

προσβλητικάπροσβλητικά μηνύματαμηνύματα, , χυδαίαχυδαία γράμματαγράμματα καικαι εικόνεςεικόνες, , 

πειράγματαπειράγματα κλπκλπ.) .) 

�� ΗλεκτρονικήΗλεκτρονική βίαβία ((χρήσηχρήση ΊντερνετΊντερνετ, , emailemail, , chatchat roomroom, , καικαι

κινητώνκινητών μεμε κλήσειςκλήσεις καικαι smssms μεμε προσβλητικόπροσβλητικό καικαι

απειλητικόαπειλητικό περιεχόμενοπεριεχόμενο, , χρήσηχρήση κάμεραςκάμερας μεμε σκοπόσκοπό τηντην

απειλήαπειλή καικαι τηντην ταπείνωσηταπείνωση τουτου παιδιούπαιδιού))



Οι λόγοι που οδηγούν στην άσκηση βίας

� είναι πολλοί και διαφέρουν ανάλογα με την

� κοινωνικοοικονομική κατάσταση των ατόμων

� την ιστορική συγκυρία,

� την κουλτούρα

� και τον πολιτισμό

� Σχετίζονται: με χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, 
την ελλιπή καλλιέργεια, βίαιες συμπεριφορές που
ενισχύονται από το περιβάλλον, τις ελλιπώς αναπτυγμένες
επικοινωνιακές ικανότητες, την ανεπαρκή γονική
υποστήριξη και επιρροή, τις άδικες τιμωρίες και την
κακοποίηση των παιδιών, τη φτώχεια,  η επιρροή των
μέσων μαζικής ενημέρωσης κ.α



Για ποιούς λόγους ένα παιδί µπορεί να δέχεται
επιθέσεις εκφοβισµού και βίας στο σχολείο;

� Πολλές φορές στόχος γίνεται το “διαφορετικό”, το

οποίο μπορεί να αφορά σε οποιοδήποτε ανθρώπινο

γνώρισμα, είτε εξωτερικό είτε εσωτερικό.

� Για παράδειγμα το χρώμα του δέρματος, η

εθνικότητα, το φύλο, το βάρος, η σχολική επίδοση, 

η κοινωνική συστολή.



Για ποιους λόγους ένας μαθητής αναπτύσσει
εκφοβιστικές και βίαιες συμπεριφορές;

� Τα παιδιά που εκφοβίζουν μπορεί σε άλλο χώρο ή

χρόνο να ήταν ή και να είναι ακόμα και τώρα

αποδέκτες εκφοβιστικών και βίαιων

συμπεριφορών και να μεγαλώνουν σε ένα

απορριπτικό και βίαιο περιβάλλον.

� οι μαθητές που εκφοβίζουν σε αρκετές

περιπτώσεις είναι δυστυχισμένοι και προσπαθούν

να μεταφέρουν το έλλειμμα χαράς που νιώθουν

στους άλλους.



ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά παιδιώνπαιδιών θυτώνθυτών

ενδοσχολικήςενδοσχολικής βίαςβίας
�� ΕίναιΕίναι επιθετικάεπιθετικά

�� ΕίναιΕίναι ενεργητικάενεργητικά & & υπερδραστήριαυπερδραστήρια

�� ΕίναιΕίναι επιρρεπήεπιρρεπή σεσε παραβίασηπαραβίαση κανόνωνκανόνων καικαι

αντικοινωνικέςαντικοινωνικές συμπεριφορέςσυμπεριφορές

�� ΈχουνΈχουν χαμηλήχαμηλή αυτοεκτίμησηαυτοεκτίμηση, , ενώενώ φαίνονταιφαίνονται

σίγουρασίγουρα γιαγια τοντον εαυτόεαυτό τουςτους

�� ΕίναιΕίναι ικανάικανά νανα ξεφεύγουνξεφεύγουν απόαπό δύσκολεςδύσκολες

καταστάσειςκαταστάσεις

�� ΔενΔεν έχουνέχουν ηθικούςηθικούς ενδοιασμούςενδοιασμούς ήή τύψειςτύψεις γιαγια τιςτις

πράξειςπράξεις τουςτους



Για ποιους λόγους ένας μαθητής αναπτύσσει
εκφοβιστικές και βίαιες συμπεριφορές

� Ένα άλλο στοιχείο που συνδέεται με την εκδήλωση

εκφοβιστικών συμπεριφορών είναι και τα

συναισθήματα ζήλιας, που μπορεί να νιώθει το

παιδί που εκφοβίζει, για τον αποδέκτη της

εκφοβιστικής συμπεριφοράς.

� Οι μαθητές που εκφοβίζουν στοχεύουν στη

“διαφορετικότητα” του άλλου για να τον κάνουν

να νιώσει άσχημα για τον εαυτό του και να τον

απαξιώσουν.



ΠοιεςΠοιες είναιείναι οιοι ψυχοκοινωνικέςψυχοκοινωνικές επιπτώσειςεπιπτώσεις τηςτης

ενδοσχολικήςενδοσχολικής βίαςβίας καικαι τουτου εκφοβισμούεκφοβισμού σταστα παιδιάπαιδιά--

θύματαθύματα

ΤαΤα παιδιάπαιδιά πουπου γίνονταιγίνονται θύματαθύματα εκφοβισμούεκφοβισμού καικαι βίαςβίας είναιείναι
δυνατόνδυνατόν νανα εμφανίσουνεμφανίσουν::

•• έντονοέντονο άγχοςάγχος καικαι αισθήματααισθήματα ανασφάλειαςανασφάλειας

•• φοβίεςφοβίες για περαιτέρω βία ή τιμωρία από μεγάλους

•• σχολικήσχολική άρνησηάρνηση

•• συχνέςσυχνές απουσίεςαπουσίες

•• σχολικήσχολική αποτυχίααποτυχία ήή μαθησιακέςμαθησιακές δυσκολίεςδυσκολίες

•• ψυχοσωματικάψυχοσωματικά προβλήματαπροβλήματα ((ππ..χχ. . πονοκέφαλουςπονοκέφαλους, , 
διαταραχέςδιαταραχές ύπνουύπνου, , ενούρησηενούρηση, , πόνοιπόνοι στηστη κοιλιάκοιλιά))

•• κατάθλιψηκατάθλιψη ήή χαμηλή αυτοεκτίμηση

•• εεσωστρέφειασωστρέφεια καικαι μοναχικότηταμοναχικότητα

•• ααδυναμίαδυναμία νανα υπερασπιστούνυπερασπιστούν τοντον εαυτόεαυτό τουςτους



ΠοιεςΠοιες είναιείναι οιοι ψυχοκοινωνικέςψυχοκοινωνικές επιπτώσειςεπιπτώσεις τηςτης

ενδοσχολικήςενδοσχολικής βίαςβίας καικαι τουτου εκφοβισμούεκφοβισμού σταστα παιδιάπαιδιά--

θύτεςθύτες

Τα παιδιά θύτες, δηλαδή αυτά που ασκούν τη βία και τον

εκφοβισμό, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο

�� νανα απομακρυνθούναπομακρυνθούν απόαπό τοτο σχολείοσχολείο, , 

�� νανα διακόψουνδιακόψουν τητη σχολικήσχολική φοίτησηφοίτηση, , 

�� νανα εμφανίσουνεμφανίσουν τάσηςτάσης φυγήςφυγής απόαπό τοτο σπίτισπίτι καικαι νανα

εξελιχθούνεξελιχθούν, , σεσε ποσοστόποσοστό πουπου προσεγγίζειπροσεγγίζει τοτο 50%, 50%, σεσε

ενήλικεςενήλικες μεμε αντικοινωνικήαντικοινωνική καικαι παραβατικήπαραβατική συμπεριφοράσυμπεριφορά..



Τι να κάνει το παιδί-θύμα

Μπορούμε να του ενδυναμώσουμε το παιδί λέγοντας:

� Δεν φταις εσύ! 
� Μην απαντάς στις κοροϊδίες, μη στεναχωριέσαι για

αυτά που λένε, μη δίνεις καμιά σημασία
� Μπορείς απλώς να πεις «πίστευε ότι θέλεις» ή

«άποψή σου» και να αγνοήσεις οποιαδήποτε άλλη
κουβέντα

� Αν επιμένουν, κοίταξέ τους στα μάτια και πες τους
καθαρά και σταθερά ΣΤΑΜΑΤΑ ή ΠΑΡΑΤΑ ΜΕ ΗΣΥΧΟ
και φύγε



Τι να κάνει το παιδί-θύμα

� Αν σου πήραν κάτι, επίμενε να επαναλαμβάνεις αυτό που
θες να πεις (όπως ένας δίσκος που έχει κολλήσει) 
ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις του άλλου. π.χ. «Δώσε
μου το μολύβι μου πίσω»

� Πες αυτό που συνέβη στο δάσκαλό σου, στην οικογένειά
σου, σε κάποιον άλλον ενήλικα που θα σε βοηθήσει. Δεν
είναι ντροπή να το πεις και δεν είναι «κάρφωμα». Αν δε
μιλάς, εξυπηρετείς τον εκφοβιστή. Να αναφέρεις
ξεκάθαρα τι ακριβώς συνέβη, πότε, που και από ποιους, 
προσπάθησε να κρατάς αποδείξεις

� Αν φοβάσαι μη σε χτυπήσουν, φρόντιζε να είσαι πάντα με
κάποιο φίλο, είτε μέσα είτε έξω από στο σχολείο



Τι να κάνει το παιδί-θύμα

�� ΑνΑν σεσε εκφοβίζειεκφοβίζει ολόκληρηολόκληρη παρέαπαρέα, , πιάσεπιάσε τοτο πιοπιο αδύναμοαδύναμο
μέλοςμέλος τηςτης καικαι πεςπες τουτου ότιότι αυτόαυτό δενδεν είναιείναι σωστόσωστό καικαι αναν θαθα
τουτου άρεσεάρεσε νανα τουτου φέροντανφέρονταν εκείνουεκείνου έτσιέτσι

�� ΈχειςΈχεις τοτο δικαίωμαδικαίωμα νανα λεςλες όχιόχι, , χωρίςχωρίς νανα απολογείσαιαπολογείσαι καικαι
χωρίςχωρίς νανα χαμογελάςχαμογελάς

�� ΈχειςΈχεις τοτο δικαίωμαδικαίωμα νανα σουσου φέρονταιφέρονται μεμε σεβασμόσεβασμό. . 
�� ΈχειςΈχεις τοτο δικαίωμαδικαίωμα νανα αρνείσαιαρνείσαι αυτόαυτό πουπου σουσου ζητούνζητούν οιοι

άλλοιάλλοι, , χωρίςχωρίς νανα νιώθειςνιώθεις ένοχοςένοχος ήή εγωιστήςεγωιστής. . 
�� ΈχειςΈχεις τοτο δικαίωμαδικαίωμα νανα ζητάςζητάς αυτόαυτό πουπου θεςθες κικι άλλοςάλλος νανα σουσου

αρνηθείαρνηθεί..
�� ΈχειςΈχεις τοτο δικαίωμαδικαίωμα νανα λεςλες ««δενδεν ξέρωξέρω»», , νανα σεσε ακούνακούν, , νανα σεσε

παίρνουνπαίρνουν σταστα σοβαράσοβαρά, , νανα ρωτάςρωτάς τιςτις απορίεςαπορίες σουσου..
�� ΈχειςΈχεις, , στηνστην ύστατηύστατη περίπτωσηπερίπτωση,, τοτο δικαίωμαδικαίωμα νανα αλλάξειςαλλάξεις

σχολείοσχολείο



ΤιΤι γίνεταιγίνεται γενικότεραγενικότερα γιαγια νανα αντιμετωπιστείαντιμετωπιστεί ηη

ενδοσχολικήενδοσχολική βίαβία καικαι οο εκφοβισμόςεκφοβισμός;;

ΈχειΈχει εκδοθείεκδοθεί απόαπό τοτο ΥπουργείοΥπουργείο ΠαιδείαςΠαιδείας εγκύκλιοςεγκύκλιος μεμε
γραπτέςγραπτές οδηγίεςοδηγίες αντιμετώπισηςαντιμετώπισης αυτώναυτών τωντων φαινομένωνφαινομένων
πουπου συμπεριλάβεισυμπεριλάβει διαδικασίεςδιαδικασίες::

•• καταγραφήςκαταγραφής τωντων συμβάντωνσυμβάντων
•• τοποθέτησηςτοποθέτησης υπεύθυνουυπεύθυνου εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού μεμε τητη

συγκεκριμένσυγκεκριμένηη αρμοδιότηταρμοδιότηταα
ΕπιπλέονΕπιπλέον απαιτείταιαπαιτείται::
•• παρακολούθησηπαρακολούθηση τωντων διαδικασιώνδιαδικασιών αντιμετώπισηςαντιμετώπισης
•• ενημέρωσηενημέρωση τωντων μαθητώνμαθητών γιαγια τητηνν πρόσβασηπρόσβαση σεσε σύστημασύστημα

υποστήριξηςυποστήριξης
•• συνεργασίασυνεργασία μεμε τουςτους γονείςγονείς
•• οργάνωσηοργάνωση ουσιαστικήςουσιαστικής εποπτείαςεποπτείας τωντων μαθητώνμαθητών κατάκατά τητη

διάρκειαδιάρκεια τωντων διαλειμμάτωνδιαλειμμάτων



ΤιΤι γίνεταιγίνεται γενικότεραγενικότερα γιαγια νανα αντιμετωπιστείαντιμετωπιστεί ηη

ενδοσχολικήενδοσχολική βίαβία καικαι οο εκφοβισμόςεκφοβισμός;;

�� ΕπίσηςΕπίσης, , είναιείναι απαραίτητηαπαραίτητη ηη επιμόρφωσηεπιμόρφωση τωντων
εκπαιδευτικώνεκπαιδευτικών γιαγια τοντον εντοπισμόεντοπισμό καικαι τηντην
αντιμετώπισηαντιμετώπιση τουτου προβλήματοςπροβλήματος

�� ΑναγκαίαΑναγκαία θεωρείταιθεωρείται ακόμηακόμη ηη διαρκήςδιαρκής ενεργήενεργή
συμμετοχήσυμμετοχή καικαι συνεργασίασυνεργασία τωντων γονέωνγονέων μεμε τοτο σχολείοσχολείο

�� ΑπαιτείταιΑπαιτείται συνεχήςσυνεχής συμβουλευτικήσυμβουλευτική τωντων
εκπαιδευτικώνεκπαιδευτικών προςπρος τουςτους μαθητέςμαθητές μεμε στόχοστόχο τηντην
ενίσχυσηενίσχυση τηςτης μαθητικήςμαθητικής ομάδαςομάδας γιαγια τηντην αντιμετώπισηαντιμετώπιση
εκδηλώσεωνεκδηλώσεων εκφοβισμούεκφοβισμού καικαι συμπεριφορώνσυμπεριφορών βίαςβίας



Κι επειδή όλα στη ζωή σχετίζονται με την εμπειρία μας,
δώστε στα παιδιά την ευκαιρία της βιωματικής
/ενεργητικής μάθησης μέσω υλικού…

Στάδια του κύκλου της ενεργητικής µάθησης
Πηγή: «Στηρίζοµαι στα πόδια µου», ΕΠΙΨΥ-ΟΚΑΝΑ



Βιβλία που μπορούμε να αξιοποιήσουμε στη
σχολική πράξη

� 1.  «Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε.» Μάρτιν Αγκάσι,  

εκδ. ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ.

2 . « Οι λέξεις δεν είναι για να πληγώνουμε…»

Μάρτιν Αγκάσι,  εκδ. ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

� 3. «Σταμάτα να με πειράζεις» Pat Thomaw εκδ. 

ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ



Ενδιαφέρον υλικό για την ενδοσχολική βία

� Τα μπαλόνια της φιλίας . Η Μόνα σε καινούριο σχολείο (2 ιστορίες για τη
βία στο σχολείο από παιδιά για παιδιά)  
www.epsype.gr/images/paramuthia_gia_ekfovismo.pdf

� Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων στην τάξη για την πρόληψη του
εκφοβισμού και της βίας μεταξύ των μαθητών (Εγχειρίδιο εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)

� http://www.epsype.gr/images/egxeiridio/activities.pdf

� Tassies, Μου έκλεψαν το όνομά μου.  ΕΨΥΠΕ, Πρωταγωνιστής: ένα παιδί
που στο σχολείο νιώθει εκμηδενισμένο, νιώθει χωρίς όνομα χωρίς πρόσωπο

� http://epsype.blogspot.gr/2012/02/6.html

� «Μίλα μη φοβάσαι- τρεις ιστορίες για τη βία στο σχολείο», ΕΠΣΥΠΕ, 
βιβλίο για την πρόληψη κατά της βίας

� DVD “Τα μπλε Γυαλιά» Ταινία που βασίζεται στην ιστορία «Στη φωλιά του
Νίκου» του Β. Ηλιόπουλου. 



Άλλα βιβλία για την ενδοσχολική βία

� Ε. Δικαίου, Β. Ηλιόπουλος, Τζ. Τασάκου, «Μίλα, μη φοβάσαι!»
Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.

� Μερκούριος Αυτζής, «Ο Ορφέας και οι νταήδες με τα κίτρινα
ποδήλατα», Ψυχογιός

� Μαρία Ρουσάκη, «Ο νταής του σχολικού», Ψυχογιός

� Βιρζινί Λου, «Κόκκινη κάρτα, στη βία!» Άγκυρα

� Michele Elliott, «Τι κάνεις όταν σ' έχουν βάλει στο μάτι!» Αφοι
Βλάσση

� Ελένη Κατσαμά, «Κοσμοδρόμιο», Πατάκης



Βιβλία για τη διαφορετικότητα

� Ο κήπος των συναισθημάτων, εκδόσεις Δίπτυχο.
� Δειλία. Φιλία. Χαρά. Ελευθερία, εκδόσεις Φλούδας.
� Το δώρο της Παπλωματούς, εκδόσεις Άγκυρα.
� Το παραμύθι με τα χρώματα, εκδόσεις Κέδρος.
� Η παλέτα των συναισθημάτων, εκδόσεις Κέδρος.
� Αν τα’ αγαπάς ξανάρχονται, εκδόσεις Λιβάνη.
� Ένας για όλους και όλοι για έναν, εκδόσεις

Πατάκη.
� Το κατσούφικο Αρκουδάκι, εκδόσεις Μίνωας.
� Ένα κουτάβι νιώθει μοναξιά, εκδόσεις Ελληνικά

Γράμματα.



Προτεινόμενες δράσεις στην
ολομέλεια της σχολικής κοινότητας

1. Επιχειρήστε να δημιουργήσετε μία εκδήλωση για την ευρύτερη σχολική
κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία με τη μορφή:

� Παρουσίασης Power Point

� Αφήγησης κειμένου που συνέταξαν οι μαθητές

� Παρουσίασης θεατρικού δρώμενου (π.χ «Ο μικρός πρίγκιπας», Α. Εξυπερί) ή

άλλου που οι ίδιοι οι μαθητές δημιούργησαν

� Κατασκευή αφίσας, πανό κλπ

2. Κατά περίπτωση θα μπορούσε η εκδήλωση να περιλαμβάνει και προβολή: π.χ. 
«Η δύναμη μέσα μας» The butterfly circus:  video για εξαρτημένα άτομα
(άτομα με ειδικές ανάγκες)- Διαφορετικότητα

Πηγή: http://prwgreece.blogspot.gr/2010/07/blog-post_2334.html



Περισσότερο υλικό και ενημέρωση…

� Στο link του Παρατηρητηρίου για τη Σχολική Βία

και τον Εκφοβισμό της Περιφερειακής Διεύθυνσης

Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης:

http://www.pdeamth.gr/paratiritiriovias/



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ


