
1. Η υποστήριξη των συμμαθητών μπορεί να βοηθήσει με ουσιαστικό τρόπο
στην αντιμετώπιση του εκφοβισμού

2. Ο σχολικός εκφοβισμός προκαλεί  ψυχικό πόνο,  ο οποίος δεν είναι πάντα
αντιμετωπίσιμος 

3.  Λεκτικός εκφοβισμός: όταν οι λέξεις προκαλούν πόνο 

4. Ο  λεκτικός  και  ηλεκτρονικός  εκφοβισμός  έχουν  τη  δύναμη  να
“τραυματίσουν” ψυχικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγούν ακόμα και σε
απόπειρες αυτοκτονίας. 

5. Οι επιπτώσεις του εκφοβισμού και ο ρόλος των παρατηρητών. Πως μπορεί
να σπάσει ο κύκλος της βίας

6. Ηλεκτρονικός εκφοβισμός μέσω διαδικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης

7. Ηλεκτρονικός εκφοβισμός: η πιο σύγχρονη μορφή σχολικού εκφοβισμού

8. Βίντεο όπου μπορεί να γίνει συζήτηση για την απομόνωση/περιθωριοποίηση

9. Βίντεο σχετικό με το λεκτικό εκφοβισμό

10. Βίντεο σχετικό με λεκτικό εκφοβισμό και κοινωνικό αποκλεισμό

11. Βίντεο για ηλεκτρονικό εκφοβισμό

12. Βίντεο για ηλεκτρονικό εκφοβισμό

13. Trailer ταινίας που δεν έχει κινηματογραφηθεί ακόμα με σκοπό την 
ευαισθητοποίηση για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού

14. “Τα Μπαλόνια της Φιλίας» & «Η Μόνα σε καινούριο Σχολείο». Δύο ιστορίες
για τον εκφοβισμό, γραμμένες και εικονογραφημένες από παιδιά. Διαβάζει
η ηθοποιός Ευδοκία Στατήρη.

15. Συνεντεύξεις του Αν. Καθηγητή Παιδοψυχιατρικής κ. Ι. Τσιάντη, αναρτημένες
στο διαδικτυακό κανάλι της ΕΨΥΠΕ στο you tube.

     Α) Συνέντευξη στον ΣΚΑΙ σχετικά με την ασφαλή χρήση του ίντερνετ και των    
          κινητών από παιδιά
     Β) Συνέντευξη για τον σχολικό εκφοβισμό στην εκπομπή «Ρεπορτάζ+ στο 
          κανάλι Info+

16. Βιντεοσκοπημένες ομιλίες από Ημερίδα με σκοπό την ευαισθητοποίηση και
ενημέρωση  γονέων  και  εκπαιδευτικών  για  το  φαινόμενο  του  σχολικού
εκφοβισμού.  Η  ημερίδα διοργανώθηκε  από το  Τμήμα  Αγωγής  Υγείας  της
Δ/νσης  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Ν.  Κυκλάδων και  την  ΕΨΥΠΕ,  με  την
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υποστήριξη  του  Δήμου  Σύρου  –  Ερμούπολης  και  της  Ιεράς  Μητρόπολης
Σύρου. Χαιρετισμός και ομιλία του Αναπλ. Καθηγητή Παιδοψυχιατρικής κ. Ι.
Τσιάντη.

17. Ομιλίες του Επικ. Καθηγητή Κοινωνικής Εργασίας κ. Χ. Ασημακόπουλου και
του Ειδικού Παιδαγωγού MSc κ. Θ. Χατζηπέμου.

18. Τηλεοπτικός  Σταθμός  της  Βουλής  των  Ελλήνων.  Εκπομπή  με  θέμα
«Ενδοσχολική Βία: Το ευρωπαϊκό πρόσωπο της ανήλικης βίας». Συμμετέχει ο
Ειδικός Παιδαγωγός MSc κ. Θ. Χατζηπέμου.

19. Λεόντειος  Λύκειο  Νέας  Σμύρνης  «Όμιλος  Καινοτόμων
Δράσεων».“Stop Bullying”:  Ενημερωτικό video για  τη  δράση  του  Ομίλου
Καινοτόμων Δράσεων του Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης σχετικά με την
πρόληψη  και  αντιμετώπιση  της  θυματοποίησης  και  της  σχολικής  βίας
(Bullying).

20. «Μικρός  και  άγνωστος»:  Ποίημα  μαθήτριας  για  τον  σχολικό  εκφοβισμό
δραματοποιημένο  από  μαθητής  γυμνασίου  και  λυκείου  του  Λεόντειου
Λυκείου Νέας Σμύρνης.

21. “AntiBullying Motivation”:  Βίντεο  Ενημέρωσης  και  ευαισθητοποίησης
μαθητών για τον σχολικό εκφοβισμό από μαθητές του Λεόντειου Λυκείου Ν.
Σμύρνης.

22. «Η  βία  μέσα  μου»:  Μέσα  από  το video και  τις  διάφορες  σκηνές  του
προβάλλεται η ψυχολογία του παιδιού θύτη και γίνεται ενημέρωση για τις
πιο συχνές μορφές βίας που μπορεί κανείς να συναντήσει όχι μόνο σε ένα
σχολείο  αλλά  και  σε  οποιοδήποτε  μέρος  συχνάζουν  νέοι  κι  έφηβοι.
Το video αυτό είναι  μια συνεργασία του Ομίλου Καινοτόμων Δράσεων με
την Ακαδημία Γυμναστικής και Χορού του Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης. 
 

23. «Για  να  μην  χαθούν  τα  χρώματα»:  Βίντεο  για  την  ευαισθητοποίηση  των
μαθητών γύρω από το θέμα του σχολικού εκφοβισμού.

24. «Όλοι  μαζί  δημιουργούμε»:  Ένα  βίντεο  με  κεντρικό  θέμα  την
συνυπευθυνότητα και τη δημιουργία ως απαραίτητες προϋποθέσεις για μια
πιο δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία.
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