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Ζ βία στα σχολεία 

 Η σχολική βία είλαη νη πξάμεηο ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ νη νπνίεο αθνξνύλ ζηε ρξήζε βίαο 
ζε νπνηαδήπνηε ηεο κνξθή. ηόρνο είλαη ε απεηιή, ν εμαλαγθαζκόο, ν εμεπηειηζκόο, ε ππνηαγή ή 
αθόκα θαη ν ηξαπκαηηζκόο αηόκνπ ή αηόκσλ. Αθνξά ζε ζπγθξνύζεηο κεηαμύ αηόκσλ ή/θαη 
ζπκπινθέο κεηαμύ νκάδσλ θαζώο θαη βαλδαιηζκνύο κηθξήο ή κεγάιεο έθηαζεο. 

 Η σχολική παπαβατικότητα είλαη νη πξάμεηο ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ νη νπνίεο 
παξαβαίλνπλ ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ ζρνιείνπ κε ή ρσξίο ηε ρξήζε βίαο. 

 

Μορφές βίας 

 

1. Η λεκτική βία ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο από έθεβνπο. πλήζσο είλαη θάπνηα βξηζηά ή 

θάπνηα πξνζβιεηηθή θξάζε. 

 

2. Ρατσιστική βία: 

 Ο ρατςιςμόσ από Έλλθνα μακθτι προσ αλλοδαπό μακθτι οφείλεται ςυνικωσ ςτθν κακι 

διαπαιδαγϊγθςθ των παιδιϊν από το ςπίτι. Συνικωσ ςυνδυάηεται με τθ λεκτικι βία. Δεν είναι 

ςωςτό να χρθςιμοποιείται ειδικότερα ςτουσ ςχολικοφσ χϊρουσ. Πιο ςυχνά χρθςιμοποιείται από 

παιδιά του Δθμοτικοφ και λιγότερο από παιδιά Γυμναςίου και Λυκείου. Μειϊνει τα ψυχικά 

ςυναιςκιματα και τθν αυτογνωςία των κυμάτων αυτοφ του είδουσ βίασ. Ωςτόςο τα μικρά 

παιδιά ιδθ από μικρι θλικία κουβαλοφν ςτθν πλάτθ τουσ το ςτίγμα τθσ διαφορετικισ 

εκνικότθτασ και αναπαράγεται ςε όλα τα ςχολικά χρόνια με αποτζλεςμα να κυματοποιοφνται. 

 
 

 

 



3. Σωματική Βία: 

 

 

Όηαλ θάπνηνο ρηππάεη έλα παηδί γηα νπνηνδήπνηε ιόγν,απηόο ν θάπνηνο δελ 

ζεσξείηαη ληαήο,αιιά δεηιόο,δηόηη ρηππάεη ηνπο πην αδύλακνπο θαη ηνπο 

κηθξόηεξνπο ηνπο, είηε ζσκαηηθά, είηε ειηθηαθά. Η ζπκπεξηθνξά απηή ησλ ληαήδσλ 

ραξαθηεξίδεηαη σο πβξηζηηθή θαη όπσο θη ζηα νκεξηθά έπε, κεηά ηελ ύβξε έξρεηαη 

ε ηίζηο (ε ηηκσξία). Η ηηκσξία ζα έξζεη από ην λόκν κεηά από θαηαγγειία ηνπ 

ζύκαηνο. ηνπο ζρνιηθνύο ρώξνπο ην ζύκα (δειαδή ν καζεηήο πνπ δέρηεθε 

νπνηνδήπνηε είδνο βίαο) πξέπεη λα αλαθέξεη ην πεξηζηαηηθό ζε θάπνηνλ θαζεγεηή 

ή ζηελ δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, ρσξίο θόβν.  

 

4. Ψυχολογική βία: 

 

Η ςπρνινγηθή βία είλαη όηαλ θαηαπαηνύληαη ηα ζπλαηζζήκαηα, νη ζθέςεηο θαη 

γεληθώο ε απηνγλσζία θαη απηνπεπνίζεζε ησλ ζπκάησλ. πλδπάδεηαη θαη απηή, 

όπσο θαη ηα πεξηζζόηεξα είδε βίαο, κε ηελ ιεθηηθή. Σα απνηειέζκαηα ζην ζύκα 

είλαη ηξαγηθά: 

 

 

α. Σν ζύκα <<θιείλεηαη>> ζηνλ εαπηό ηνπ. 
 
β. Γίλεηαη ιηγόηεξν θνηλσληθό. 
 
γ. Καηαζηέθεηαη ε απηνπεπνίζεζε θαη ε απηνγλσζία ηνπ. 



 
δ. ε πεξίπησζε πνπ έρεη νπνηνδήπνηε πξόβιεκα ή έρεη ηελ αλάγθε λα κηιήζεη ζε 
θάπνηνλ,ηα θξαηάεη όια κέζα ηνπ θαη δελ αλαθέξεη ηίπνηα ζε θαλέλαλ.  
 

α. Σν ζύκα <<θιείλεηαη>> ζηνλ εαπηό ηνπ. 

β. Γίλεηαη ιηγόηεξν θνηλσληθό. 

γ. Καηαζηέθεηαη ε απηνπεπνίζεζε θαη ε απηνγλσζία ηνπ. 

4.ε πεξίπησζε πνπ έρεη νπνηνδήπνηε πξόβιεκα ή έρεη ηελ αλάγθε λα κηιήζεη ζε 

θάπνηνλ,ηα θξαηάεη όια κέζα ηνπ θαη δελ αλαθέξεη ηίπνηα ζε θαλέλαλ.  

 

5. Σεξουαλική βία: 

 

εμνπαιηθή βία είλαη όηαλ ν ζύηεο παξελνριεί ην ζύκαηα ζεμνπαιηθά. Φπζηθά,είλαη 

αλεπίηξεπην λα ρξεζηκνπνηείηαη από καζεηέο νπνηαζδήπνηε ειηθίαο. 

Πεξηζζόηεξεο θνξέο, ζύκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο βίαο είλαη αλήιηθα 

θνξίηζηα. Σν πεξηζηαηηθό απηό, όπσο θαη άιια είδε βίαο, δελ αλαθέξεηαη. Σα 

απνηειέζκαηα θαη εδώ είλαη αξλεηηθά: 

 

α. Σν ζύκα ράλεη ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ. 

 

β. Νηώζεη απνκνλσκέλν 

 

 γ. Γελ αλαθέξεη ην πεξηζηαηηθό, δηόηη ίζσο ληξέπεηαη ή θνβάηαη γηα ηα ρεηξόηεξα. 

Αλ απηνύ ηνπ είδνπο βίαο ρξεζηκνπνηείηαη από καζεηέο Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εγθπκνζύλε. 

 

 

 



6. Ηλεκτπονικη βια  

 

Ηλεκτρονικι βία είναι όταν χρθςιμοποιείται ζνα οποιοδιποτε θλεκτρονικό μθχάνθμα εναντίον κάποιου 

άλλου π.χ. το να τραβάμε φωτογραφίεσ κάποιον ενϊ εκείνοσ βρίςκεται ςτθν τουαλζτα θμίγυμνοσ παρά 

τθ κζλθςι του, να δθμοςιεφουμε φωτογραφίεσ ι βίντεο κάποιου ενϊ βρίςκεται ςε προςωπικι ςτιγμι 

παρά τθν κζλθςι του και να τον κοροϊδεφουμε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ 

 

http://www.moec.gov.cy/dme/programmata/scholiki_paravatikotita/entypa/schedia_drasis

/vasikes_arches_dimiourgias_schediou_drasis.pdf 

 

 

 

 

 

 

 


