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Οπιζμόρ επιθεηικόηηηαρ 

 Η επηζεηηθφηεηα απνηειεί έλα πνιχ επξχ θάζκα 
ζπκπεξηθνξψλ θαηαζηξεπηηθνχ ραξαθηήξα, πνπ 
εθδειψλνληαη κε ιφγηα ή κε πξάμεηο ή αθφκε κε ηε 
ζησπή θαη θαηεπζχλνληαη ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα 
ελαληίνλ δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ, αλζξψπσλ θαη 
δψσλ ή αθφκε θαη ελαληίνλ ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ.  

 Γηα λα ζεσξεζεί κηα ζπκπεξηθνξά σο επηζεηηθή 
πξέπεη: α) λα κπνξεί ελ δπλάκεη λα πξνθαιέζεη 
βιάβε ζηνλ απνδέθηε ηεο 

  β) λα γίλεηαη κε ζθνπφ λα βιάςεη ην ζχκα 

  γ) λα ζπλδέεηαη κε απμεκέλε δηέγεξζε ηνπ ζχηε θαη  

 δ) λα πξνθαιεί απνζηξνθή ζην ζχκα (Brain,1994)  



    Μοπθέρ Επιθεηικήρ Σςμπεπιθοπάρ 

 Παρορμητική επιθετικότητα: Γελ έρεη θάπνην 
ζπγθεθξηκέλν ζηφρν, έρεη ζχληνκε δηάξθεηα θαη 
αςηζπκηθή κνξθή. Απνπζηάδεη απ’ απηή ηε κνξθή 
ζπκπεξηθνξάο ε ζθνπηκφηεηα ηνπ επηηηζέκελνπ λα 
βιάςεη ην ζηφρν (ζχκα).  

 Εχθρική επιθετικότητα: Δλέρεη ην ζηνηρείν ηεο 
ζθνπηκφηεηαο, δειαδή έρεη σο ζηφρν λα πξνθαιέζεη 
βιάβε ζην ζχκα. Μπνξεί λα κελ έρεη επηζεηηθνχο 
ζθνπνχο, αιιά ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 
απηνζπλαηζζήκαηνο, ην νπνίν πιεγψλεηαη απφ θάπνηα 
πξφθιεζε. Μπνξεί φκσο θαη λα δηαθξίλεηαη απφ 
εθδίθεζε ή απφ ηάζε γηα θπξηαξρία.  

 Συντελεστική επιθετικότητα: Γελ έρεη επηζεηηθνχο 
ζηφρνπο, κνινλφηη ην ζχκα βιάπηεηαη. Η ζπληειεζηηθή 
επηζεηηθφηεηα απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ.  

 



Αίηια ηης επιθεηικής ζσμπεριθοράς 

 Βηοιογηθά: Η επηζεηηθφηεηα είλαη εγγελήο, 

είλαη έλα έκθπην έλζηηθην πνπ πξέπεη λα 

εθηνλψλεηαη γηα λα κε ζπζζσξεχεηαη ζε 

επηθίλδπλν βαζκφ. 

  Περηβαιιοληηθά: Η καηαίφζε, δειαδή ε 

δηάςεπζε ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ ειπίδσλ 

ηνπ αηφκνπ, δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο 

εθείλεο, πνπ επλννχλ ηελ εθδήισζε 

επηζεηηθφηεηαο. 



 Η εθδήισζε επηζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο κπνξεί 

λα ζεσξεζεί σο 

απνηέιεζκα κάζεζεο, ε 

νπνία ιακβάλεη ρψξα 

κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο, 

ε νπνία νλνκάδεηαη  

κίκεζε προηύποσ.  

 

Να για να μη δέρνεις  

   ηα άλλα παιδιά. 



Ποιοι παράγονηες ζσμβάλλοσν 

 ζηην επιθεηικόηηηα 

Α. Η οηθογέλεηα 

 1. Η έιιεηςε ζηνξγήο ζηε ζρέζε βξέθνπο-κεηέξαο 
δεκηνπξγεί ζην παηδί αίζζεκα ηεο αλαζθάιεηαο.  

 2. Η ρξήζε ζσκαηηθήο ηηκσξίαο. Τα παηδηά πνπ νη 
γνλείο ηνπο ηα ηηκσξνχλ απζηεξά, αλαπηχζζνπλ 
επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, ηδηαίηεξα ηα αγφξηα. 

 3. Η θαθνπνίεζε ησλ παηδηψλ νδεγεί φρη κφλν ζε 
εθδειψζεηο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη ζε 
έληνλε παξαβαηηθφηεηα. 

 4. Η έιιεηςε νξίσλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ 
επλνεί ηελ επηζεηηθφηεηα.  



 

 1. Η υστηθή θαη ορκοληθή αλαζηάηφζε πνπ 
πξνθαιείηαη θαηά ηε κεηάβαζε απφ ηελ παηδηθή ζηελ 
εθεβηθή ειηθία θέξλεη ην καζεηή ζε ζχγθξνπζε κε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ. 

 2. Η κε σπαθοή ζηνπο λφκνπο ηνπ ζρνιείνπ ηηκσξείηαη 
απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, απνηειψληαο έηζη ην πξφηππν 
κίκεζεο γηα ηα παηδηά. 

 3. Η αθαηάιιειε οργάλφζε θαη δηαρείξηζε ηεο 
ζρνιηθήο ηάμεο, ε κε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ 
ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

 4. Η τακειή επίδοζε ζπλδέεηαη κε ηελ επηζεηηθφηεηα, 
θαζψο θαη ε ρακειή ασηοεθηίκεζε. 

Β. Το ζτοιείο 



Οπιζμόρ Σσολικήρ Επιθεηικόηηηαρ 
 

 

 Η ζτοιηθή επηζεηηθόηεηα 

είλαη επαλαιακβαλφκελε 

επίζεζε – θπζηθή, 

ςπρνινγηθή, ιεθηηθή – απφ 

εθείλνπο πνπ είλαη ζε ζέζε 

ηζρχνο πξνο εθείλνπο πνπ 

είλαη αδχλακνη λα 

αληηζηαζνχλ, κε ηελ 

πξφζεζε λα πξνμελήζνπλ 

δπζηπρία γηα ην δηθφ ηνπο 

θαιφ θαη γηα ηε δηθή ηνπο 

επραξίζηεζε (Besag, 1998).  

 



 Η ζτοιηθή επηζεηηθόηεηα έρεη ηα παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία: 

  1) είλαη θπζηθή, ιεθηηθή ή ςπρνινγηθή επίζεζε ή 

πξνζβνιή  

 2) έρεη πξφζεζε λα πξνθαιέζεη θφβν, αλεζπρία 

ή πφλν ζην ζχκα 

  3) πεξηιακβάλεη κηα αληζνξξνπία ηζρχνο κε ην 

δπλαηφηεξν παηδί λα πηέδεη ην αδχλακν  

 4) δελ πξνθαιείηαη απφ ην ζχκα θαη   

 5) επαλαιακβάλεηαη απφ ηα ίδηα παηδηά γηα 

κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα (Farrington, 1993) 



Χαπακηηπιζηικά επιθεηικήρ διάθεζηρ 

 Τα παηδηά πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηνχλ επηζεηηθά 
εκθαλίδνπλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζε κεγάιν 
βαζκφ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα 
ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Μεησκέλε ηθαλφηεηα γηα κάζεζε πνπ δελ κπνξεί λα 
απνδνζεί ζε λνεηηθνχο ή αηζζεηεξηαθνχο παξάγνληεο 

2. Πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα γηα ζχλαςε ή δηαηήξεζε 
ηθαλνπνηεηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο 
ζπλνκειίθνπο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

3. Αθαηάιιειεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο ή ζπλαηζζεκάησλ 
ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο.  

4. Γηάρπηε δηάζεζε κειαγρνιίαο. 

5. Τάζε γηα παξνπζίαζε ςπρνζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ 
πφλσλ ή θφβσλ ζρεηηθά κε πξνζσπηθά ή ζρνιηθά 
πξνβιήκαηα (Χαηδερξήζηνπ, 1999).  

 



Εκθοβιζμόρ(bullying) 

 Δίλαη ε κνξθή ζρνιηθήο 
επηζεηηθφηεηαο πνπ 
αλαθέξεηαη ζε επηζεηηθέο 
ζπκπεξηθνξέο πνπ 
αζθνχληαη επαλεηιεκκέλα 
απφ έλα παηδί ή απφ 
νκάδα παηδηψλ ελαληίνλ 
ελφο άιινπ παηδηνχ κε 
ζηφρν λα ην 
πξνθαιέζνπλ ζσκαηηθφ ή 
ςπρηθφ πφλν θαη ηειηθά 
λα ην ππνηάμνπλ 
(Olweus, 1993).  
 



Ο θύηηρ 

 Ο καζεηήο πνπ εθδειψλεη βία είλαη ν ζχηεο: 

1. Δθθξάδεη ςπρξφηεηα θαη αδηαθνξία γηα ην ζχκα 

2. Έιιεηςε ελζπλαίζζεζεο 

3. Θεσξεί φηη ην ζχκα επζχλεηαη γηα ηελ επίζεζε πνπ 
ηνπ αζθείηαη θαη φηη ηνπ αμίδεη λα ππνθέξεη. 

 Ο καζεηήο-ζχηεο επηδηψθεη ζπλήζσο ηε 
ζπκπαξάζηαζε θίισλ ηνπ γηα ηηο πξάμεηο βίαο, δηφηη 
έηζη απνθηά θχξνο θαη δχλακε, αλαπιεξψλνληαο ηε 
ρακειή απηνεθηίκεζε πνπ ζπλήζσο έρεη (Rigby, 
1996).  



 Σην ζρνιείν ν καζεηήο-ζχηεο εθδειψλεη επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

 

1. σωματική βία: ρηππήκαηα, ζπξψμηκν, θηχζηκν, 

ηξηθινπνδηά, πξνζβιεηηθέο ρεηξνλνκίεο, θ.ά 

2. λεκτική βία: βξίζηκν, θνξντδία ηεο εζληθήο ή 

ζξεζθεπηηθήο ηαπηφηεηαο ή ηνπ ηξφπνπ ληπζίκαηνο θαη 

νκηιίαο, δηάδνζε θεκψλ ελάληηα ζην παηδί θαη ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ, ππνβάζκηζε ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ 

ζχκαηνο, γξάςηκν πβξηζηηθψλ ζπλζεκάησλ γηα λα ηα 

δνπλ νη άιινη καζεηέο, θ.ά. 

3. ψυχική βία: απνθιεηζκφο ηνπ παηδηνχ απφ νκαδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο πνδφζθαηξν, δσγξαθηθή, πάξηπ, 

επηβνιή ζην παηδί ψζηε λα ζπκπεξηθέξεηαη κε ηξφπν 

πνπ δελ ζέιεη, θά.  



Ποιοι είναι οι νηαήδες 
     

1.  Χαρακηήρας: Τα επηζεηηθά παηδηά ηείλνπλ λα έρνπλ δηαζπαζηηθή 
ζπκπεξηθνξά θαη λα παξνπζηάδνληαη ππεξθηλεηηθά, παξνξκεηηθά θαη 
ππεξδξαζηήξηα.  

2. Επιθεηικόηηηα: Η επηζεηηθφηεηα απηψλ ησλ παηδηψλ δελ πεξηνξίδεηαη 
ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, αιιά επεθηείλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο, 
γνλείο, αδέιθηα θαη άιινπο ελήιηθνπο θαη παηδηά. Έρνπλ ηελ ηάζε λα 
πεξεθαλεχνληαη θαη λα εμνξγίδνληαη κε ην παξακηθξφ. Τα γνεηεχνπλ 
νη επηζεηηθέο θαηαζηάζεηο θαη έρνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ 
επηζεηηθφηεηα. 

3. Φσζική δύναμη: Όζνλ αθνξά ζηα αγφξηα ζπλήζσο ε ζσκαηηθή 
δηάπιαζε ηα βνεζά, θαζψο είλαη δπλαηνί ή γπκλαζκέλνη (αλ 
πξφθεηηαη γηα εθήβνπο) αιιά φρη απαξαίηεηα κεγαιφζσκνη. Σηα 
θνξίηζηα ζπκβαίλεη ην αληίζεην. 

4. Έλλειψη ζσναιζθημαηικής καηανόηζης: Οη ληαήδεο έρνπλ ιίγε 
ζπλαηζζεκαηηθή θαηαλφεζε γηα ηα ζχκαηά ηνπο θαη δείρλνπλ ιίγε ή 
θαζφινπ κεηακέιεηα γηα ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο. 



Ο πόλορ ηηρ οικογένειαρ 

 Οη ζχηεο ζπλήζσο πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο πνπ 
παξακεινχλ ηα παηδηά, είλαη ερζξηθέο ή αδηάθνξεο θαη 
ρξεζηκνπνηνχλ πνηλέο πνιχ κεγαιχηεξεο απφ ην 
παξάπησκα ηνπ παηδηνχ. Τν ληαειίθη θαη ε επηζεηηθφηεηα 
είλαη ζπκπεξηθνξέο πνπ ην παηδί καζαίλεη κέζα απφ 
πςειφ βαζκφ ζχγθξνπζεο (θπζηθήο ή ιεθηηθήο) κεηαμχ 
ησλ γνληψλ.  

 

 Οη γνλείο κπνξεί άζειά ηνπο λα απνδέρνληαη ηελ 
επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, εθιακβάλνληάο ηελ ιαλζαζκέλα 
σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο παηδηθήο θαη ηεο εθεβηθήο 

ειηθίαο. 
 



Το θύμα 

 Ο καζεηήο πνπ 
δέρεηαη βία θαη δελ 
κπνξεί λα αληηδξάζεη 
είλαη ην ζχκα: 

1. Βηψλεη κηα θαηάζηαζε 
αληζνξξνπίαο ζηνλ 
εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν 

2. Αληηδξά κε θιάκα, 
απφζπξζε αιιά θαη 
εζσηεξηθφ ζπκφ 

3. Παξνπζηάδεη 
ζπκπηψκαηα 
ζρνιηθήο θνβίαο. 

 



Επιθεηικά θύμαηα 

 Δίλαη ηα παηδηά πνπ είλαη ηαπηφρξνλα ζχηεο θαη 
ζχκαηα, δειαδή είλαη επηζεηηθά, αιιά είλαη θαη 
ζχκαηα ηεο επηζεηηθφηεηαο ησλ άιισλ.  

 Τα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο γλσξίζκαηα απνηεινχλ 
έλαλ ζπλδπαζκφ ησλ γλσξηζκάησλ ηφζν ησλ 
ζπηψλ φζν θαη ησλ ζπκάησλ.  

 Αλ θαη ν αξηζκφο ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλνο, 
βξίζθνληαη ζε κεγάιν θίλδπλν εθδήισζεο 
ζπλαηζζεκαηηθψλ, ζπκπεξηθνξηθψλ, θνηλσληθψλ, 
αθαδεκατθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ πξνβιεκάησλ 
(Hanish & Guerra, 2004). 



Ο πόλορ ηων ζςμμαθηηών 

 Αλ θαη ηα παηδηά δειψλνπλ ζε πνζνζηφ 83% φηη ην λα 

είλαη κάξηπξεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηα θάλεη λα 

αηζζάλνληαη άβνια, σζηφζν παίξλνπλ δηάθνξνπο 

ξφινπο ζην επηζεηηθφ επεηζφδην: ζπκκεηέρνπλ, 

επηδνθηκάδνπλ, παξαθνινπζνχλ παζεηηθά θαη ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο παξεκβαίλνπλ.  

 Οη ζπκκαζεηέο έρνπλ ηελ ηάζε λα δίλνπλ ηελ πξνζνρή 

ηνπο ζηνλ ζχηε θαη φρη ζην ζχκα. Απηή ε ελίζρπζε πξνο 

ην ζχηε κπνξεί λα ηνλ βνεζήζεη λα δηαηεξήζεη ηε δχλακή 

ηνπ πάλσ ζην ζχκα θαη κέζα ζηελ νκάδα ησλ 

ζπκκαζεηψλ. Δπίζεο, ν ζχηεο κπνξεί λα επεξεάζεη ηνπο 

ζπκκαζεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ θαη λα ηνπο 

πξνθαιέζεη λα ζπκκεηάζρνπλ. 



Επιθεηικόηηηα ππορ ηοςρ 

Εκπαιδεςηικούρ 

 Αλ θαη φρη ζπρλή, σζηφζν παξαηεξείηαη θαη απηή ε 
εθδήισζε βίαο. 

 Αίηηα απνηεινχλ: 

1.  Η αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζε θαινχο θαη θαθνχο. 
Ο ζηηγκαηηζκφο ηνπ καζεηή ζε βιάθα, ηεκπέιε 
αλαπηχζζεη κεραληζκνχο άκπλαο, φπσο ε 
επηζεηηθφηεηα. 

2. Η δηαθνξεηηθή θαηαγσγή (νηθνλνκηθή ή θπιεηηθή) 
νδεγεί ζηε δηάθξηζε ζηεξεκέλνη θαη επλνεκέλνη 
καζεηέο. 

3. Η δηδαθηηθή κέζνδνο επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 
καζεηψλ, αθνχ θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο 
κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ. 



Λεκηική Επιθεηικόηηηα 

 Απνηειεί ηελ πην δηαδεδνκέλε κνξθή εθδήισζεο ηεο 

επηζεηηθφηεηαο.  

 Οη χβξεηο, νη θαηάξεο, νη δηαπιεθηηζκνί, ν ζαξθαζκφο, ε 

πεξηθξφλεζε, ε εηξσλεία, ηα ππνλννχκελα θαη νη 

ςεπδείο δηαδφζεηο, απνηεινχλ κεξηθέο απφ ηηο πην 

γλσζηέο κνξθέο ιεθηηθήο επηζεηηθφηεηαο. Αθφκα θαη ην 

«αζψν» πείξαγκα ή ην «αλψδπλν» επηθαλεηαθά ρηνχκνξ 

απνηεινχλ « κεηαθξαζκέλεο» κνξθέο  επηζεηηθφηεηαο. 

  Παξφιν  πνπ απηή ε κνξθή επηζεηηθφηεηαο ζεσξείηαη σο 

επηφηεξε έθθξαζε ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, πνιχ 

ζπρλά, αλ φρη πάληα,  πξνθαιεί  θαη  ηε θπζηθή 

επηζεηηθφηεηα. (Κνχξηε, 1999).  



 Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηε ιεθηηθή βία πνπ 

δηαπηζηψλνπλ νη καζεηέο, σο ζπλεζέζηεξεο 

θαηαγξάθνληαη νη εμήο: «Αθούς από ζσκκαζεηές 

ζτόιηα γηα ηελ εκθάληζε θαη ηο ζώκα ζοσ» κε 

66,7% θαη ακέζσο κεηά «Γελ έτεης δηαβάζεη θαιά 

ηο κάζεκα θαη ο εθπαηδεσηηθός ζε εηρφλεύεηαη» 

κε 63,5% ελψ αθνινπζεί «Σε ώρα ηοσ καζήκαηος ο 

εθπαηδεσηηθός θάλεη κηα ερώηεζε, εζύ απαληάς 

ιαλζαζκέλα θαη έλας ζσκκαζεηής ζοσ ζε 

αποθαιεί ταδό θαη βιάθα» κε 62,5% (Βαξβάθεην 

Γπκλάζην, 2006). 



Βανδαλιζμόρ 

 Μηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία επηζεηηθήο  ζπκπεξηθνξάο 

είλαη ν βαλδαιηζκφο, πνπ νξίδεηαη σο ε εζειεκέλε 

θαηαζηξνθή ή θζνξά αληηθεηκέλσλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο ή ηεο πεξηνπζίαο άιινπ, ρσξίο ηε 

ζέιεζή ηνπ (Christensen et al, 1992)   

 Τν αίηην πνπ  πξνθαιεί ηνπο βαλδαιηζκνχο  είλαη 

θπξίσο ε έθθξαζε ηεο καηαίσζεο απφ ην ζρνιείν σο 

πξνο ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα πξνζθέξεη επθαηξίεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ζηνπο καζεηέο θαη ε έιιεηςε 

ζχλδεζήο ηνπ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα έμσ απ’ απηφ. 



schooligans 

 Τα ζρνιεία παίξλνπλ ην 

ρξψµα ηεο γεηηνληάο ή 

ηεο πφιεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ θαη νη 

καζεηέο απιά 

δηεθδηθνχλ µε ηνλ δηθφ 

ηνπο εθξεθηηθφ ηξφπν ην 

δηθαίσµα ζηνλ 

(απην)ζεβαζµφ. 

 



Σστνόηηηα εκδήλωζης επιθεηικής 

ζσμπεριθοράς ζηο ζτολείο 

 1 ζηνπο 5 καζεηέο έρεη βηψζεη ηελ εκπεηξία ηνπ 
εθθνβηζκνχ (Smith, 1991).  

  Η ζπρλφηεηα ζρνιηθήο βίαο ζηα θξάηε κέιε ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο θπκαίλεηαη απφ 5% - 22%, 
αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ, ηε κνξθή ηεο 
ζρνιηθήο βίαο, ην κέγεζνο θαη ηελ πξνέιεπζε ηνπ 
δείγκαηνο, ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο.  

 Η ζπρλφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη κεγαιχηεξε ζην 
Νεπηαγσγείν θαη ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ. Τα 
θξνχζκαηα απμάλνπλ πάιη ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ 
Γπκλαζίνπ θαη κεηψλνληαη ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ 
Λπθείνπ. 

 Σηελ παλειιήληα έξεπλα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ 
(Πεηξφπνπινο & Παπαζηπιηαλνχ, 2001) βξέζεθε πσο ε 
ζπρλφηεηα εθδήισζεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ 
Διιάδα ήηαλ κηθξφηεξε απφ απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηε 
δηεζλή βηβιηνγξαθία. 



 Οη καζεηέο εθθξάδνπλ αιιά θαη δέρνληαη ηελ 
επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο 
θπξίσο ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ θαη κεηά έμσ απφ ην 
ζρνιείν.  

  Οη καζεηέο απφ 8 έσο 12 ρξνλψλ ηείλνπλ ζηελ 
πιεηνςεθία ηνπο λα ιέλε ζηνπο γνλείο ή ζηνλ 
δάζθαιφ ηνπο ηα πεξηζηαηηθά ζρνιηθήο 
επηζεηηθφηεηαο πνπ ηνπο ζπλέβεζαλ. Όζν ε καζεηηθή 
ειηθία κεγαιψλεη ηφζν ιηγφηεξε αλαθνξά ησλ 
πεξηζηαηηθψλ ζρνιηθήο επηζεηηθφηεηαο έρνπκε πξνο 
ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη πεξηζζφηεξν 
πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ή ζε θαλέλαλ.  



Διαθοπέρ θύλος 

 Τα αγφξηα αλαθέξνπλ πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά 
ζρνιηθήο επηζεηηθφηεηαο απ’ φηη ηα θνξίηζηα, αλ θαη 
νξίδνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά.  

 Τα αγφξηα επηηίζεληαη ζπρλφηεξα ελαληίνλ άιισλ 
παηδηψλ, αιιά δέρνληαη θαη ζπρλφηεξα παξφκνηεο 
κνξθέο επηζεηηθφηεηαο.  

 Τα αγφξηα ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ άκεζν 
εθθνβηζκφ θαη επηηίζεληαη ζσκαηηθά. Τα θνξίηζηα 
ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο ηνλ έκκεζν εθθνβηζκφ 
παξελνριψληαο ην άιιν παηδί, απνθιείνληαο ην απφ 
νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θνπηζνκπνιεχνληαο απηφ θαη 
ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θ.ά. 



Σεξοςαλική Παπενόσληζη 

 Αλαθεξφκαζηε ζηε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (ιεθηηθή, 
νπηηθή θαη ζσκαηηθή) πξνζβνιή ηεο γελεηήζηαο 
αμηνπξέπεηαο ηνπ καζεηή, πνπ ηνπ πξνθαιεί θφβν, 
ληξνπή, πφλν, απνζηξνθή. Τν θαηλφκελν ζπλαληάηαη 
ζηα ζρνιεία, αιιά δεκνζηνπνηείηαη ζπάληα γηαηί 
δεκηνπξγεί ελνρή ζην ζχκα θαη γη' απηφ απνζησπάηαη.  

 

 Τα άηνκα πνπ έρνπλ απηή ηελ εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά 
είλαη άηνκα κε δηαηαξαγκέλε πξνζσπηθφηεηα θαη 
ζεμνπαιηθέο απνθιίζεηο. Πνιιέο θνξέο έρνπλ ζρέζε 
εμνπζίαο κε ηνλ καζεηή θαη ηε ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ηνλ 
εθκεηαιιεπηνχλ θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζησπή ηνπ.  



Έπεςνα ηηρ UNICEF για ηα 

ελληνόποςλα (9-17 εηών) ηο 2001  

 Σε ζρέζε κε ηα παηδηά ζηελ Δπξψπε ηα ειιελφπνπια 

αληηκεησπίδνπλ πνιχ κηθξφηεξα πνζνζηά βίαο 

 Έρνπλ κηθξφηεξε εκπηζηνζχλε πξνο ηνπο ελήιηθεο 

 Γειψλνπλ ρακειφηεξα πνζνζηά ρξήζεο νπζηψλ  

 Έρνπλ κεγαιχηεξε έιιεηςε πιεξνθφξεζεο γηα ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ην ζεμ  

 Γειψλνπλ κεγαιχηεξε άγλνηα απφ ηνπο επξσπαίνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο γηα ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. 

 Παξνπζηάδνληαη πην αηζηφδνμα γηα ηε δσή ηνπο ζην 

κέιινλ.  



Πώς αιζθάνονηαι ηα παιδιά ζηο ζτολείο; 

 

 Τν 97% ησλ Διιήλσλ πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν.  

 Ο ιφγνο πνπ πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν είλαη γηα λα κάζνπλ 
θάηη (62%), γηα ηελ επηδίσμε επαγγεικαηηθψλ ζηφρσλ 
(42%) θαη ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο (34%), γηα 
λα έρνπλ θαιχηεξν κέιινλ ή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 
(14%). Έλα 7% ησλ παηδηψλ δειψλνπλ φηη πεγαίλνπλ 
ζην ζρνιείν απιά επεηδή είλαη αλαγθαζκέλα. 

 Τα παηδηά αμηνινγνχλ ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο 
θαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνιχ ζεηηθά - κε ειαθξά 
πςειφηεξα ζε εθηίκεζε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

 Αλ ηνπο δηλφηαλ ε επθαηξία λα πνπλ ζηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο ηνπο ηη πξαγκαηηθά ζθέθηνληαη, ην 28% 
ζα δεηνχζε λα βειηησζνχλ νη ζρέζεηο δαζθάισλ-
καζεηψλ, ην 15% ζα δεηνχζε θαιχηεξεο κεζφδνπο 
δηδαζθαιίαο θαη ην 10% ζα έζεηε ζέκαηα φπσο ε 
δηδαθηέα χιε, νη ζρνιηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ε 
νξγάλσζε.  

 


