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Η εκδήλωση της βίας στα σχολεία και οι συνζπειες της.  

 

 

 

Ένα πολφ λεπτό ηιτθμα που παρατθρείται όλο και πιο ςυχνά τα τελευταία 

χρόνια είναι το φαινόμενο τθσ βίασ ςτα ςχολεία. Η ςχολικι βία αποτελεί 

πακογζνεια τθσ εποχισ και ςυνδυαηόμενθ με τθν εμπορία και χριςθ 

εξαρτθςιογόνων ουςιϊν μζςα ςτα ςχολεία κακιςτά το περιβάλλον του 

μακθτι ιδιαηόντωσ επικίνδυνο. Σίγουρα γφρω από αυτό το ηιτθμα, οι 

απόψεισ για το τι μπορεί ακριβϊσ να ςθμαίνει βία ποικίλουν ολοζνα και 

περιςςότερο.  Οι προβλθματιςμοί και τα ερωτιματα που δθμιουργοφνται 

γφρω απ’ αυτό το κζμα είναι πολλά. 

Α. Η εκδήλωση της: 

Το φαινόμενο του εκφοβιςμοφ και τθσ βίασ ςτο ςχολείο είναι ςφνκετο, ενϊ 

ςτθν εκδιλωςι του ςυμβάλλει θ αλλθλεπίδραςθ ψυχολογικϊν, 

οικογενειακϊν, κοινωνικϊν, γνωςτικϊν και ςυναιςκθματικϊν παραγόντων. 

Ειδικότερα, ρόλο παίηουν: 

•Ατομικά χαρακτθριςτικά των παιδιϊν (π.χ., ιδιοςυγκραςία, εξελικτικι 

πορεία, τραυματικζσ εμπειρίεσ),  

• Χαρακτθριςτικά του οικογενειακοφ τουσ περιβάλλοντοσ (πολφ αυςτθρζσ ι 

πολφ ελαςτικζσ μζκοδοι ανατροφισ, πρότυπα επικετικισ ςυμπεριφοράσ, βία 



ανάμεςα ςτουσ γονείσ ι από τουσ γονείσ προσ τα παιδιά, αναςφαλισ δεςμόσ 

του παιδιοφ με τουσ γονείσ κτλ.),  

 

 

• Τα αγόρια ςε ςφγκριςθ με τα κορίτςια εμπλζκονται πιο ςυχνά ςε 

περιςτατικά βίασ. 

•Διάφορεσ πλευρζσ του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ (ανεπαρκισ εποπτεία, 

ςυνωςτιςμόσ μακθτϊν, ελλείψεισ προςωπικοφ, φτϊχεια ερεκιςμάτων κτλ.),  

•Το ψυχολογικό κλίμα του ςχολείου (ανταγωνιςτικό, ελεγκτικό, απρόςωπο, 

οριοκετεί με εχκρικό τρόπο, προςανατολιςμζνο ςτθν επίδοςθ, όχι ςτισ 

ςχζςεισ κτλ.) 

•Οι πολιτικζσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ (υπερβολικι χριςθ τθσ 

τιμωρίασ και τθσ αποβολισ ωσ μζςο πεικαρχίασ, ι υπερβολικι ανεκτικότθτα 

από μζρουσ των εκπαιδευτικϊν  δυςανάλογθ επιβράβευςθ κοινωνικά 

κετικϊν ςυμπεριφορϊν κτλ.) 

• Οι ςτάςεισ των ίδιων των παιδιϊν, των γονζων και των εκπαιδευτικϊν 

απζναντι ςτθ βία. 

 

• Ο τρόποσ προβολισ τθσ βίασ από τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ. 



 

• Γενικότερα κοινωνικά προβλιματα που ενιςχφουν τισ αντικοινωνικζσ 

ςυμπεριφορζσ. 

Στθν Ελλάδα τα δεδομζνα διαφόρων ερευνϊν δείχνουν ότι: 

• Το 10-15% των μακθτϊν πζφτουν κφματα διαφόρων μορφϊν εκφοβιςμοφ 

και βίασ ςτο ςχολείο.  

• Οι μακθτζσ που εκφοβίηουν και αςκοφν βία, δθλαδι οι κφτεσ, υπολογίηεται 

ότι ξεπερνοφν το 5% του ςυνόλου των μακθτϊν.  

• Έχει παρατθρθκεί ότι τα αγόρια εμπλζκονται περιςςότερο ςε περιςτατικά 

ςωματικισ βίασ ςε ςφγκριςθ με τα κορίτςια, τα οποία φαίνεται να 

εμπλζκονται πιο ςυχνά ςε περιςτατικά λεκτικισ βίασ, ςε αναλογία 3 προσ 1.  

• Τα περιςτατικά εκφοβιςμοφ και βίασ ςτο ςχολείο εκδθλϊνονται με 

μεγαλφτερθ ςυχνότθτα ςτο δθμοτικό και ςτο γυμνάςιο και μειϊνονται ςτο 

λφκειο.  

• Οι μιςοί από τουσ μακθτζσ-κφματα εκφοβιςμοφ και βίασ δεν αναφζρουν 

πουκενά το γεγονόσ, ενϊ οι υπόλοιποι μιςοί ςυνικωσ το αναφζρουν ςε 

φίλουσ τουσ  και λιγότερο ςτουσ εκπαιδευτικοφσ ι ςτουσ γονείσ τουσ. 

Οι ψυχοκοινωνικζσ επιπτϊςεισ του εκφοβιςμοφ και τθσ βίασ ςτα παιδιά είναι 

πολλζσ και ςοβαρζσ. Τα παιδιά που πζφτουν θφματα εκφοβιςμοφ και βίασ ςτο 

ςχολείο είναι δυνατόν: 

• Να νιϊςουν ζντονο άγχοσ και αναςφάλεια,  

• Να παρουςιάςουν ςχολικι άρνθςθ,  



• Να κάνουν πολλζσ απουςίεσ από το ςχολείο,  

• Να οδθγθκοφν ςε ςχολικι αποτυχία.  

•Να εμφανίςουν μακθςιακζσ δυςκολίεσ και ψυχοςωματικά προβλιματα, 

όπωσ πονοκεφάλουσ, πόνουσ ςτθν κοιλιά, διαταραχζσ φπνου, ενοφρθςθ κ.ά.,  

•Να παρουςιάςουν φοβίεσ, κατάκλιψθ, απόπειρεσ αυτοκτονίασ. 

Τα παιδιά-θφτεσ, αυτά που αςκοφν τον εκφοβιςμό και τθ βία, βρίςκονται ςε 

μεγάλο κίνδυνο: 

• Να απομακρυνκοφν από το ςχολείο,  

•Να διακόψουν τθ ςχολικι φοίτθςθ,  

•Να εμφανίςουν τάςεισ φυγισ από το ςπίτι,  

•Να εξελιχκοφν, ςε ποςοςτό που προςεγγίηει το 50%, ςε ενιλικεσ με 

αντικοινωνικι και παραβατικι  ςυμπεριφορά. 
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