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Ειςαγωγι  
  

Θ αφξθςθ των περιςτατικϊν βίασ ςτθν παιδικι και εφθβικι θλικία είναι ζνα 
ιδιαίτερα ανθςυχθτικό φαινόμενο που απαςχολεί ζντονα τθ διεκνι κοινότθτα. Οι 
επιπτϊςεισ του τόςο ςτο ςχολικό χϊρο όςο και ςτθν ευρφτερθ κοινωνία είναι 
πολλαπλά αρνθτικζσ. Θ ζκκεςθ των παιδιϊν και των εφιβων ςτθ βία και ςτθν 
αντικοινωνικι ςυμπεριφορά μπορεί να προκαλζςει ςοβαρά ψυχολογικά 
προβλιματα ςε αυτά, δθμιουργεί αρνθτικό κλίμα ςτο ςχολείο, ενϊ, όπωσ ζχει 
διαπιςτωκεί από ςχετικζσ ζρευνεσ, επθρεάηει άμεςα και τθ διαδικαςία τθσ 
μάκθςθσ. Θ φαινομενολογία τθσ παιδικισ και νεανικισ βίασ και παραβατικότθτασ 
ςτθ χϊρα μασ δεν διαφζρει ουςιαςτικά από ό,τι παρατθρείται και ςτισ υπόλοιπεσ 
ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Επιςθμαίνονται κατά βάςθ οι ίδιεσ τάςεισ και γενεςιουργοί 
παράγοντεσ τθσ ςχολικισ βίασ, ωςτόςο θ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ περιςτατικϊν 
αντικοινωνικισ ςυμπεριφοράσ είναι μικρότερθ ςε ςφγκριςθ με τισ άλλεσ 
ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Ρρζπει, όμωσ, να επιςθμανκεί ότι θ κοινωνικι ορατότθτα του 
φαινομζνου αυτοφ είναι υπερβολικά μεγάλθ ςε ςχζςθ με τισ πραγματικζσ 
διαςτάςεισ του ςτθν ελλθνικι κοινωνία και αυτό οφείλεται ςε μεγάλο βακμό και 
ςτθν ιδιαίτερθ προβολι ακραίων περιςτατικϊν βίασ κατά καιροφσ από τα μζςα 
μαηικισ επικοινωνίασ (ΜΜΕ).  

Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ζχει ενιςχυκεί θ ζρευνα με αντικείμενο τθν παιδικι 
και νεανικι βία ςτθν Ελλάδα και τα αποτελζςματά τθσ μασ ζδωςαν χριςιμα 
ςτοιχεία και για τθ βία που εκδθλϊνεται ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ/-τριεσ ςτουσ 
ςχολικοφσ χϊρουσ ι και ςτο ςχολικό περίγυρο. Ρολλζσ από αυτζσ τισ ζρευνεσ 
κατζλθξαν ςε παρόμοια ευριματα με εκείνα που προζκυψαν ςε άλλεσ χϊρεσ 
ςχετικά με τισ μορφζσ τθσ παιδικισ και εφθβικισ βίασ, τα χαρακτθριςτικά των 
κυμάτων και των κυτϊν, κακϊσ και τουσ παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςτθν αφξθςθ 
των κρουςμάτων βίασ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ και τον περιβάλλοντα χϊρο.  

Οι ςχετικζσ γθγενείσ μελζτεσ αναφζρονται κυρίωσ ςτθ βία με δράςτεσ και 
κφματα τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ, όπωσ επίςθσ και μεταξφ μακθτϊν/μακθτριϊν και 
εξωςχολικϊν παραγόντων, ενϊ υςτερεί θ διερεφνθςθ τθσ βίασ που εκδθλϊνεται 
μεταξφ μακθτϊν/μακθτριϊν από τθ μια πλευρά και εκπαιδευτικϊν ι άλλων 
ενθλίκων από τθν άλλθ. Κάποιεσ ζρευνεσ ακροκιγϊσ αναφζρονται και ςε 
περιπτϊςεισ βίασ με δράςτεσ εκπαιδευτικοφσ και κφματα μακθτζσ/μακιτριεσ, αλλά 
και ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ δεν φαίνεται να αναηθτοφνται τα βακφτερα αίτιά τουσ 
(Μπεηζ, 1998). Υπάρχει, δθλαδι, ζνασ αρικμόσ βίαιων περιςτατικϊν που  
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παραμζνουν αδιερεφνθτα, δεν ορίηονται ωσ βία και ςιωπθρά αξιολογοφνται ωσ 
πολιτιςμικά διαφοροποιθμζνθ ι ωσ ιδιόμορφθ προςωπικι ςυμπεριφορά, ωσ 
επικετικι ενζργεια, ωσ απεικαρχία, ωσ μορφι ςχολικισ τιμωρίασ κ.τ.ό. Επίςθσ, 
ςυχνό είναι το φαινόμενο περιςτατικά βίασ να μζνουν αφανι είτε γιατί κεωρείται 
ότι θ δθμοςιοποίθςι τουσ κα ςτιγματίςει ιδιαίτερα τουσ κφτεσ ι/και τα κφματα είτε 
γιατί κα μειϊςει το κφροσ του ςχολείου.  Επίςθσ, δεν ζχουν πραγματοποιθκεί 
ζρευνεσ με αντικείμενο τθ διερεφνθςθ τθσ ευκφνθσ που τυχόν ζχουν οι ίδιοι οι 
εκπαιδευτικοί κεςμοί ςε ό,τι αφορά τθ δθμιουργία, τθν αναπαραγωγι ι τθν 
ενίςχυςθ τθσ βίασ. Ππωσ ζχει υποςτθριχκεί ςχετικά (Αρτινοποφλου, 2001, ς. 88), «ο 
κοινωνικοποιθτικόσ ρόλοσ του ςχολείου ςτθ μάκθςθ και τθν αναπαραγωγι τθσ βίασ, 
ωσ κϊδικα ςυμπεριφοράσ που περιλαμβάνει όλουσ τουσ παράγοντεσ τθσ 
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, δεν ζχει επαρκϊσ διερευνθκεί». 

Ανατρζχοντασ κανείσ ςτο παρελκόν διαπιςτϊνει ότι τα περιςτατικά βίασ ςτθ 
ςχολικι κοινότθτα δεν είναι καινοφανι. Σχεδόν όλεσ οι μορφζσ βίασ ζχουν 
επιςθμανκεί διαχρονικά: λεκτικι, ςωματικι, ψυχολογικι-ςυναιςκθματικι, 
ςεξουαλικι, βανδαλιςμόσ, αλλά και αποξζνωςθ από τθν κυρίαρχθ ομάδα, 
ταπείνωςθ κ.ά. (Selosse, 1998).  

Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ του προθγοφμενου αιϊνα και ειδικά από τα μζςα τθσ 
δεκαετίασ του ’70 πολλζσ μελζτεσ αςχολοφνται ςυςτθματικά με το φαινόμενο του 
εκφοβιςμοφ ςτο μακθτικό κόςμο (bullying)1 (Olweus, 2009, Ειςαγωγι),  που 
εμφανίηεται με τθ μορφι επανειλθμμζνων πράξεων βίασ, όπωσ είναι τα χτυπιματα, 
οι απειλζσ, οι εκβιαςμοί, τα ςεξουαλικά υπονοοφμενα, οι βριςιζσ ι άλλεσ αρνθτικζσ 
ενζργειεσ. Ρρόςφατα ζχουν αυξθκεί –και ςτθ χϊρα μασ- τα περιςτατικά 
εκφοβιςμοφ με τθ χριςθ των ςφγχρονων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και 
επικοινωνίασ (cyber-bullying, cyber-harrasment). Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο 
εκφοβιςμόσ πραγματοποιείται με αποςτολι απειλθτικϊν μθνυμάτων, μζςω 
θλεκτρονικισ ςυνομιλίασ (chat rooms), με κινθτό τθλζφωνο κ.τ.ό. (Αρτινοποφλου, 
2008· Ραπουτςοποφλου και Διαμαντοποφλου, 2008). 

  Κφτεσ και κφματα προζρχονται από κάκε  κοινωνικι ομάδα τθσ ςχολικισ 
κοινότθτασ, χωρίσ να αποκλείονται και πρόςωπα από τον ευρφτερο κοινωνικό 
περίγυρο. Κάκε πρόςωπο μπορεί να είναι υποψιφιοσ κφτθσ, αν δεν κατανοιςει τθ 
βία που κρφβει μζςα του και τουσ παράγοντεσ που οδθγοφν ςτον ζλεγχο ι ςτθν 
εξωτερίκευςι τθσ, και αν δεν αντιλθφκεί πόςο θ προςωπικι ιςτορία διαφοροποιεί 
τισ ςτάςεισ και τισ ςυμπεριφορζσ του. 

Από τθν άλλθ πλευρά, κυματοποιείται και εκφοβίηεται εφκολα ζνα παιδί, όταν 
υπάρχει ανιςορροπία δφναμθσ και εκτίκεται επανειλθμμζνα και για αρκετό χρονικό 
διάςτθμα ςε αρνθτικζσ πράξεισ άλλου παιδιοφ (Γιαννακοποφλου, 2008).  Συχνά ο 
«καλόσ μακθτισ/ θ καλι μακιτρια» ι το «καλό παιδί» γίνεται αποδζκτθσ βίαιων 
ςυμπεριφορϊν από ομάδεσ ςυνομθλίκων, ωσ αποτζλεςμα ςυμπεριφορϊν που 
λειτουργοφν παγιδευτικά ςτισ ςχολικζσ κοινότθτεσ (Τςίγκανου, 2008α). 

 Σε κάποιεσ ζρευνεσ θ άςκθςθ βίασ ι ο εκφοβιςμόσ ςυνδζονται  με το φφλο: τα 
αγόρια ςτθν πλειονότθτα των ερευνϊν εμφανίηονται πιο επικετικά ςτθν άςκθςθ 
ςωματικισ ι ςεξουαλικισ βίασ από τα κορίτςια, ενϊ τα κορίτςια φαίνεται να 

                                                 
1
 Ο όροσ bullying  ζχει αποδοκεί ςτα ελλθνικά κατά ποικίλουσ τρόπουσ, π.χ. εκφοβιςμόσ, 

επικετικότθτα κ.ά. Κατά τον Olweus (2009), αν και ο όροσ προςδιορίηει κυρίωσ τθν κατ’ 
εξακολοφκθςθ άςκθςθ βίασ ςε ζνα μακθτι/μια μακιτρια από μια (ςυνικωσ μεγάλθ και ανϊνυμθ) 
ομάδα, μπορεί ωςτόςο να χρθςιμοποιθκεί και για τθν άςκθςθ βίασ από μεμονωμζνα άτομα. 
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αςκοφν περιςςότερο λεκτικι βία. Άλλεσ φορζσ θ άςκθςθ βίασ ςυνδζεται με 
παράγοντεσ όπωσ φυλι ι εκνικι ομάδα: άτομα που ανικουν ςε μειονοτικζσ ι 
μεταναςτευτικζσ ομάδεσ ςυχνά γίνονται κφματα βίασ. Μερικζσ φορζσ θ ςωματικι 
αναπθρία ι θ υποτονικι ςυμπεριφορά κάποιου παιδιοφ μπορεί να ζχει ςθμαντικζσ 
επιπτϊςεισ ςτο πϊσ τοφ ςυμπεριφζρονται τα άλλα παιδιά ι ςτο πϊσ αυτό 
προδιατίκεται να φερκεί ςε άλλα. Κα μποροφςαμε να υποςτθρίξουμε ότι τα μζλθ 
κάποιων ομάδων είναι πιο ευάλωτα ςτισ επικζςεισ απ’ ό,τι άλλα, ςυνιςτοφν χαμθλό 
επίπεδο κινδφνου για τον επίδοξο δράςτθ και ςυνεπϊσ εκφοβίηονται πιο ςυχνά 
(Rigby, 2008). Τα άτομα αυτά «εκφοβίηονται γι’ αυτό που είναι –ι γι’ αυτό που 
φαίνεται ότι είναι– και όχι επειδι ανικουν ςε μια ομάδα εναντίον τθσ οποίασ 
υπάρχει κάποια ‘‘ανόθτθ’’ προκατάλθψθ και από τθν οποία μποροφν να αντλιςουν 
υποςτιριξθ» (Rigby, 2008, ς. 247) 

Αλλά και το ίδιο το ςχολείο ωσ κεςμόσ ζχει υποςτθριχτεί ότι αςκεί βία κατά 
ποικίλουσ τρόπουσ ςτουσ μακθτζσ/μακιτριεσ. Σε αντίκεςθ με το παρελκόν, θ 
ςχολικι εξουςία ςιμερα δεν κεμελιϊνεται πλζον τόςο πάνω ςτθν άςκθςθ φυςικισ 
βίασ όςο ςτθ χειραγϊγθςθ, τθ ςυναίνεςθ, τον προςεταιριςμό και τθν εςωτερίκευςθ 
των κανόνων και προτφπων ςυμπεριφοράσ. Θ βία του ςχολείου είναι ζνα φαινόμενο 
που μπορεί να κατανοθκεί πλθρζςτερα ωσ ςτοιχείο του ευρφτερου κοινωνικοφ 
ελζγχου τθσ εκπαίδευςθσ, ςε μια κοινωνία με άνιςθ κατανομι πλοφτου, προνομίων 
και εξουςίασ. Το ςχολείο είναι ζνασ κεςμόσ που απαιτεί υποχρεωτικι εμπλοκι ςε 
ςυγκεκριμζνεσ κοινωνικζσ ςχζςεισ, πολιτιςμικά και ιςτορικά κακοριςμζνεσ, ςε ζναν 
οριςμζνο τφπο ςχολείου, που ςυνεπάγεται: α) υποχρεωτικι παρακολοφκθςθ 
κοινοφ, υποχρεωτικοφ προγράμματοσ και περιεχομζνου μακθμάτων από μακθτζσ/-
τριεσ με διαφορετικι οικονομικι κατάςταςθ και πολιτιςμικζσ εμπειρίεσ, β) ςχζςεισ 
κυριαρχίασ, ιεραρχίασ, επιτιρθςθσ και ελζγχου, που ςυνοδεφονται με ςυςτιματα 
αμοιβϊν και επιβραβεφςεων τθσ επιτυχίασ ι καλλιζργειασ «ενοχϊν του κφματοσ», 
ςε περιπτϊςεισ αποτυχίασ, και γ) ςυμμόρφωςθ ςτουσ κανόνεσ και το τελετουργικό 
του ςχολείου, όπωσ ακρίβεια προςζλευςθσ, κανονικι φοίτθςθ, καλοί τρόποι και 
ςυμπεριφορά και γενικϊσ ςυμμόρφωςθ με τισ επίςθμεσ νόρμεσ του ςχολείου, 
γεγονόσ που ςυντελεί ςτθν καλι ι κακι αξιολόγθςθ τθσ διαγωγισ του μακθτι/τθσ 
μακιτριασ (Τςίγκανου, 2008β).  

Επιπλζον, είναι ευρζωσ αποδεκτό ότι το ςχολείο ςιμερα κυριαρχείται από μια 
τεχνοκρατικι ιδεολογία, που ςε μεγάλο βακμό απθχεί τισ αξίεσ, τισ επιδιϊξεισ και 
τα προτάγματα μιασ παγκοςμιοποιθμζνθσ αγοράσ. Σε ζνα τζτοιο, ζντονα 
ανταγωνιςτικό κλίμα, οι εκπαιδευτικοί κεςμοί ςυνικωσ προάγουν τθ βακμοκθρία, 
τον ανταγωνιςμό, τθ ςτείρα  απομνθμόνευςθ, τθν τυποποιθμζνθ γνϊςθ και 
οδθγοφν ςτθν κατθγοριοποίθςθ μακθτριϊν και μακθτϊν μζςω τθσ εξεταςτικισ 
διαδικαςίασ. Το αποτζλεςμα είναι πολλά παιδιά, που προζρχονται ςυνικωσ από 
αδφναμα, από κοινωνικο-οικονομικι άποψθ, ςτρϊματα, να ςυναντοφν ςοβαρζσ 
δυςκολίεσ ςτθ μακθςιακι τουσ πορεία και να οδθγοφνται αβοικθτα ςτθ ςχολικι 
αποτυχία. Διαμορφϊνουν ζτςι χαμθλι αυτοεκτίμθςθ και ενιςχφεται θ αίςκθςι τουσ 
ότι δεν είναι αποδεκτά ςτο χϊρο του ςχολείου. Σε αυτζσ τισ ςυνκικεσ θ ςτάςθ τουσ 
απζναντι ςτο ςχολείο και ό,τι αυτό αντιπροςωπεφει κακίςταται αρνθτικι και ςυχνά 
εκδθλϊνεται με επικετικότθτα, παραβατικότθτα ι και αυτοκαταςτροφικζσ 
ενζργειεσ.  

Ζνασ άλλοσ παράγοντασ, το ρόλο του οποίου δεν μποροφμε να παραβλζψουμε, 
είναι θ υλικοτεχνικι υποδομι του ςχολείου (Pain, 1998). Σε πολλζσ περιοχζσ τα 
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κτίρια που χρθςιμοποιοφνται για ςχολεία ζχουν καταςκευαςτεί για άλλεσ χριςεισ 
ςε άλλεσ εποχζσ, μοιάηουν περιςςότερο με φυλακζσ και μόνο ελκυςτικά δεν είναι 
για τουσ μακθτζσ και μακιτριεσ που ςτεγάηουν. Φκαρμζνα από το πζραςμα του 
χρόνου, άχρωμα, με τςιμεντζνιεσ και αςφαλτοςτρωμζνεσ  αυλζσ, χωρίσ ίχνοσ 
πράςινου, αφιλόξενα, κάκε άλλο παρά τθ ψυχικι υγεία και τθν θρεμία 
καλλιεργοφν.  

Θ ενδοςχολικι βία, ςε κάκε περίπτωςθ, δεν μπορεί να αναλφεται χωρίσ να 
ςυνυπολογίηεται θ κακοριςτικι επίδραςθ του οικογενειακοφ κακϊσ και του 
ευρφτερου κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ μζςα ςτο οποίο ηουν τα παιδιά και οι ζφθβοι. 
Αυτό το περιβάλλον, ςτο οποίο επίςθσ ςυμμετζχουν με τθ γζννθςι τουσ και 
κοινωνικοποιοφνται, ςτισ μζρεσ μασ ζχει υποςτεί ςθμαντικζσ αλλαγζσ. Οι ςχζςεισ 
των ανκρϊπων, όπωσ διαμορφϊνονται πλζον και κάτω από τθν επίδραςθ των 
ςυνεπειϊν τθσ παγκοςμιοποίθςθσ του κεφαλαίου, χαρακτθρίηονται πολλζσ φορζσ 
από βιαιότθτα κάκε είδουσ, που είναι άμεςα ςυνδεδεμζνθ με τθν αναςφάλεια, τθν 
ανεργία, τισ ελαςτικζσ ςχζςεισ εργαςίασ και τισ κάκε μορφισ ανιςότθτεσ. Επίςθσ, 
ςθμαντικόσ είναι ο ρόλοσ των τυπικϊν ι άτυπων ομάδων ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν 
τα παιδιά ςτον ελεφκερο χρόνο τουσ.  

Κακοριςτικι, τζλοσ, είναι και θ επίδραςθ των μζςων μαηικισ επικοινωνίασ 
(ΜΜΕ) και ιδίωσ τθσ τθλεόραςθσ, ςτα παιδιά και ςτουσ νζουσ, που, όπωσ είναι 
γνωςτό, αφιερϊνουν πολφ χρόνο ςτθν παρακολοφκθςθ τθλεοπτικϊν 
προγραμμάτων (Livingstone 2001, ς. 427). Πςο εςφαλμζνο είναι να αποδίδονται 
ςτθν τθλεόραςθ όλα τα δεινά τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ, άλλο τόςο δεν πρζπει να 
αγνοοφνται και οι ςθμαντικζσ επιδράςεισ τθσ. Ρολλά από τα πρότυπα που ζχουν τα 
παιδιά και οι νζοι προζρχονται από τον «καταςκευαςμζνο» κόςμο τθσ μικρισ και 
τθσ μεγάλθσ οκόνθσ και των θλεκτρονικϊν παιχνιδιϊν. Ο καταιγιςμόσ ςκθνϊν βίασ 
από τθν τθλεόραςθ ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία μιασ εικόνασ για τθν κοινωνία 
περιςςότερο βίαιθσ από ό,τι ςυμβαίνει ςτθν πραγματικότθτα. Ασ επιςθμανκεί, 
ακόμθ, ότι και τα θλεκτρονικά παιχνίδια ςυχνά κατακλφηονται από πρότυπα και 
ςκθνζσ βίασ, ενϊ και μζςω του Διαδικτφου είναι δυνατόν να προβάλλονται πρότυπα 
βίασ και (αυτο-)καταςτροφισ. Θ ςυχνά άςτοχθ προβολι από τα μζςα ενθμζρωςθσ 
τθσ εικόνασ ανιλικων κυμάτων και δραςτϊν φτάνει πολλζσ φορζσ ςτα όρια τθσ 
παραβίαςθσ κεμελιωδϊν δικαιωμάτων των παιδιϊν και διαμορφϊνει πρότυπα 
εκτεταμζνθσ χριςθσ βίασ ωσ μζροσ τθσ κακθμερινισ ηωισ.  

Οι απόψεισ που ζχουν διατυπωκεί ςχετικά με το ρόλο των ΜΜΕ, ιδίωσ τθσ 
τθλεόραςθσ, ςτθν αφξθςθ των φαινομζνων κοινωνικισ πακογζνειασ που 
χαρακτθρίηουν τισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ καλφπτουν ζνα ευρφτατο φάςμα. Στο ζνα 
άκρο του τοποκετείται θ κζςθ ότι τα μζςα, κυρίωσ θ τθλεόραςθ, ςυνιςτοφν βαςικι 
αιτία αυτϊν των φαινομζνων. Στο άλλο άκρο παρατθρείται μια πιο επιφυλακτικι 
ςτάςθ, ςυνικωσ υπό τθν επίδραςθ κεωριςεων που εκλαμβάνουν τον δζκτθ των 
τθλεοπτικϊν μθνυμάτων ωσ ενεργθτικό και ενθμερωμζνο πολίτθ που δεν 
παραςφρεται εφκολα από τισ ποικίλεσ τεχνικζσ των παραγωγϊν τουσ. Ανάμεςα ςε 
αυτζσ τισ δφο ακραίεσ προςεγγίςεισ υπάρχει μια εξαιρετικά μεγάλθ ποικιλία 
ενδιάμεςων προςεγγίςεων. Συνοψίηοντασ τθ ςχετικι ςυηιτθςθ θ Livingstone (2001, 
ς. 428-9), επιςθμαίνει ότι θ κφρια ερευνθτικι τάςθ εμφανίηεται να 
αμφιταλαντεφεται, ςτθν πορεία του χρόνου, ανάμεςα ςτα δφο αυτά άκρα, ενϊ οι 
ςφγχρονεσ κεωριςεισ τείνουν να αμφιςβθτοφν τθν εγκυρότθτα τθσ ςχετικισ 
εργαςτθριακισ ζρευνασ και να απομακρφνονται από τθν ζννοια τθσ αιτιϊδουσ 
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παραγωγισ και του ψυχολογικοφ αναγωγιςμοφ. Επιμζνει, ωςτόςο, ςτθ διαπίςτωςθ 
ότι θ αντιπαράκεςθ αυτι παραμζνει ςε μεγάλο βακμό ανοιχτι. 
  
Το ςκεπτικό τθσ ζρευνασ  
 

Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ζχουν πραγματοποιθκεί αρκετζσ ζρευνεσ ςχετικζσ με 
τθν παιδικι και εφθβικι βία τόςο διεκνϊσ όςο και ςτθν Ελλάδα, και ςιμερα ζχουμε 
ςτθ διάκεςι μασ πολφ ενδιαφζροντα πορίςματα. Σε ζρευνα με αντικείμενο τθν 
υγεία ςτο μακθτικό πλθκυςμό (ΕΡΛΨΥ και ΟΚΑΝΑ, 2000) περιλιφκθκαν και οι 
ςχζςεισ μεταξφ ςυμμακθτϊν/ςυμμακθτριϊν με επικζντρωςθ ςε περιςτατικά 
«καηοφρασ». Το ποςοςτό των παιδιϊν θλικίασ 11 και 15 ετϊν που διλωςαν ότι 
υπιρξαν κφματα ι ςυμμετείχαν ςε περιςτατικά «καηοφρασ» εναντίον μικρότερου ι 
πιο αδφναμου παιδιοφ, κατά τισ ερευνιτριεσ, ιταν μικρότερο ςε ςφγκριςθ με άλλεσ 
χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ και εντοπίςτθκε κυρίωσ ςτα αγόρια (ό.π., ς. 60 κ.ε.). Εξάλλου, 
ςφμφωνα με τθν ζρευνα «Σχολείο και ςχολικό περιβάλλον», που πραγματοποίθςε 
το 2006 το Ερευνθτικό Ρανεπιςτθμιακό Λνςτιτοφτο Ψυχικισ Υγιεινισ (ΕΡΛΨΥ), ζε 

μαθηηές εθηβικής ηλικίας ζηη τώρα μας, ζηο πλαίζιο ηης Πανεσρωπαϊκής έρεσνας 

Health Behaviour in School-aged Children, σπό ηην αιγίδα ηοσ Παγκόζμιοσ 

Οργανιζμού Υγείας, όταν αναφερόμαςτε ςε περιςτατικά εκφοβιςμοφ μεταξφ 
μακθτϊν/-τριϊν, τα ποςοςτά ςτθν Ελλάδα είναι ακόμθ χαμθλά ςε ςφγκριςθ με 
άλλεσ χϊρεσ. Αντίκετα, είναι πιο υψθλά τα ποςοςτά που αναφζρονται ςε 
περιςτατικά διαπλθκτιςμϊν με χριςθ βίασ. 
 Μια άλλθ ζρευνα, που πραγματοποίθςαν θ Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Υγείασ 
του Ραιδιοφ και του Εφιβου (ΕΨΥΡΕ) και θ Ραιδαγωγικι Σχολι του Αριςτοτζλειου 
Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ ςε δθμοτικά ςχολεία τθσ Ακινασ και ςε γυμνάςια τθσ 
Κεςςαλονίκθσ, ςτα πλαίςια του διακρατικοφ Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ DAPHNE 
2005-2006 «Διερεφνθςθ αναγκϊν και ευαιςκθτοποίθςθ για το φαινόμενο του 
εκφοβιςμοφ-κυματοποίθςθσ μακθτϊν/-τριϊν (bullying) ςτα ςχολεία» ζδειξε ότι ςε 
αυτά τα ςχολεία τα βίαια περιςτατικά εμφανίηουν αφξθςθ. Συγκεκριμζνα, κατά τθν 
ζρευνα, το 22.5% των μακθτϊν/-τριϊν ζχουν υποςτεί κάποια μορφι λεκτικοφ, 
ςωματικοφ ι άλλου τφπου αποκλειςμό από τθν ομάδα. Το αιςιόδοξο ςτοιχείο αυτισ 
τθσ ζρευνασ είναι ότι, όταν εφαρμόςτθκαν ειδικά προγράμματα ψυχο-
παιδαγωγικισ παρζμβαςθσ ςτουσ μακθτζσ/-τριεσ, τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ και τουσ 
γονείσ, υπιρξαν ςθμαντικά αποτελζςματα, κακϊσ αυξικθκε το ποςοςτό των 
μακθτϊν/-τριϊν που κατζφευγαν ςτουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ όταν ζπεφταν κφματα 
εκφοβιςμοφ, ενϊ βελτιϊκθκε θ ικανότθτα του ςχολείου να αντιμετωπίηει τζτοια 
περιςτατικά. Ζνα από τα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ αναφερόταν ςτθν ανάγκθ 
ςυνεχοφσ ευαιςκθτοποίθςθσ και επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν για τθν 
αναγνϊριςθ και τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ τθσ βίασ ςτα ςχολεία. 

Σφμφωνα με τα δεδομζνα μιασ άλλθσ ζρευνασ, με αντικείμενο τθν κοινωνικι 
παραγωγι και αναπαραγωγι τθσ βίασ ςτο ςχολικό χϊρο, που πραγματοποίθςε το 
Λνςτιτοφτο Ρολιτικισ Κοινωνιολογίασ του ΕΚΚΕ (Δαςκαλάκθ et al., 2008· ΕΚΚΕ, 2002), 
προζκυψε ότι θ βία ςτα ςχολεία δεν είναι τόςο ζντονθ όςο εμφανίηεται ςε χϊρεσ 
όπωσ οι ΘΡΑ, δεν παφει όμωσ να είναι ζνα ανθςυχθτικό πρόβλθμα, ζνα πρόβλθμα 
«εν εξελίξει» με αρνθτικι πρόγνωςθ για το μζλλον. Κατά τουσ ερευνθτζσ/-τριεσ του 
ΕΚΚΕ, το πρόβλθμα φαίνεται να εντοπίηεται κυρίωσ ςτθν άνιςθ κατανομι 
προνομίων και αγακϊν από το ίδιο το ςχολικό ςφςτθμα και τον περιβάλλοντα το 
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ςχολείο χϊρο, όπωσ άλλωςτε ςυμβαίνει και ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Οι 
κοινωνικζσ ανιςότθτεσ και αντικζςεισ μεταφζρονται και ςτο χϊρο του ςχολείου και 
ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία φαινομζνων βίασ και ςυγκροφςεων, ενϊ ταυτόχρονα 
και το ίδιο το ςχολείο «παράγει» βία, που δεν προζρχεται μόνο από τθν εςωτερικι 
λειτουργία του ςχολείου αλλά και από το ρόλο του ωσ κρατικοφ μθχανιςμοφ. 
Αξιοςθμείωτο είναι, τζλοσ, το εφρθμα τθσ ζρευνασ αυτισ ότι ςυμπεριφορζσ του 
τφπου «δράςθ ςυμμοριϊν» από τουσ μακθτζσ και μακιτριεσ βρίςκονται ςε πολφ 
χαμθλά επίπεδα, ενϊ πιο ςυχνά είναι τα περιςτατικά επικζςεων και ξυλοδαρμϊν 
μεταξφ μακθτϊν/-τριϊν, και μάλιςτα με μεγαλφτερθ ςυχνότθτα ςτο Γυμνάςιο ςε 
ςφγκριςθ με το Λφκειο. 

Οι παραπάνω ζρευνεσ, όπωσ και άλλεσ παρόμοιεσ, ζχουν ςυμπεριλάβει πολλζσ 
παραμζτρουσ ςχετικζσ με τθ βία που αςκείται ςε χϊρουσ του ςχολείου ι/και τον 
κοινωνικό του περίγυρο. Δεν ζχουν αςχολθκεί, όμωσ, παρά ελάχιςτα με τισ 
ομαδικζσ εκφάνςεισ βίασ, ςτοιχείο που αποτζλεςε βαςικό ςθμείο εςτίαςθσ τθσ 
παροφςασ ζρευνασ. 
 
Το προφίλ τθσ ζρευνασ 
 
Θ ζρευνά μασ πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο τθσ Επιτροπισ Μελζτθσ των Ομάδων 
Σχολικισ Βίασ (Bullying at School), θ οποία ςυςτάκθκε από τθν Εκνικι Επιτροπι για 
τα Δικαιϊματα του Ανκρϊπου. Ωσ αντικείμενό τθσ τζκθκε θ διερεφνθςθ και θ 
καταγραφι τθσ γνϊμθσ των εκπαιδευτικϊν τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ ςχετικά με τθν φπαρξθ και δράςθ ομάδων κακοποίθςθσ μακθτϊν/-
τριϊν ςτα ςχολεία.2 Επιδίωξθ τθσ Επιτροπισ ιταν μζςω τθσ ζρευνασ περιςςότερο να 
αναδειχτοφν ποιοτικά χαρακτθριςτικά που ςυνδζονται με τθν εμφάνιςθ 
περιςτατικϊν ομαδικισ βίασ ςε χϊρουσ του ςχολείου ι τον κοινωνικό του περίγυρο, 
παρά να καταγραφεί θ ςτατιςτικι ςυχνότθτα τθσ εμφάνιςθσ αντίςτοιχων 
φαινομζνων, πράγμα που κα απαιτοφςε πολφ προςεκτικι τιρθςθ τθσ δεοντολογίασ 
κατά τθ διαδικαςία τθσ δειγματολθψίασ.   
Θ ζρευνα ζγινε κατά τθν διάρκεια των ςχολικϊν ετϊν 2006-07 και 2007-08. Το 
ερωτθματολόγιο αποτελοφμενο από 38 ερωτιςεισ (17 ανοικτοφ τφπου και 21 
κλειςτοφ) εςτάλθ ςε ςχολεία και ςε τοπικζσ ενϊςεισ των εκπαιδευτικϊν 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, με ςκοπό να διαβιβαςτεί ςε όλα τα ςχολεία τθσ 
περιοχισ αρμοδιότθτάσ τουσ και να απαντθκεί από ζναν εκπαιδευτικό ςε κάκε 
ςχολικι μονάδα με γνϊςθ του ςχετικοφ ηθτιματοσ.3  
Ο χαρακτιρασ τθσ ζρευνασ ιταν ανιχνευτικόσ και επιδίωξι μασ ιταν να μασ δϊςει 
μια πρϊτθ, γενικι εικόνα ςχετικά με τθν ζκταςθ και κάποια βαςικά ποιοτικά 
χαρακτθριςτικά του φαινομζνου τθσ φπαρξθσ ομάδων κακοποίθςθσ μακθτϊν και 
μακθτριϊν ςτα ςχολεία. Τισ απαντιςεισ των εκπαιδευτικϊν των ςχολείων 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που ζλαβαν μζροσ ςτθν ζρευνά μασ –και τουσ 
οποίουσ/τισ οποίεσ ευχαριςτοφμε κερμά- επεξεργάςτθκε ςτθ ςυνζχεια ομάδα 

                                                 
2
 Για λόγουσ ανεξάρτθτουσ από τθ κζλθςθ των μελϊν τθσ Επιτροπισ, θ ζρευνα τελικά περιορίςτθκε 

ςτο επίπεδο τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 
3
 Στο πλαίςιο τθσ λειτουργίασ τθσ Επιτροπι Μελζτθσ των Ομάδων Σχολικισ Βίασ ςυντάχκθκε αρχικό 

ερωτθματολόγιο, το οποίο ςυμπλθρϊκθκε ςτθ ςυνζχεια με βάςθ τισ παρατθριςεισ των μελϊν τθσ 
ομάδασ. Το ερωτθματολόγιο παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα τθσ παροφςασ εργαςίασ. 
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εργαςίασ του Κζντρου Μελετϊν και Τεκμθρίωςθσ (ΚΕΜΕΤΕ) τθσ ΟΛΜΕ, θ οποία 
λειτοφργθςε ςτο πλαίςιο τθσ Επιτροπισ, για να ςυντάξει τθν παροφςα εργαςία.  
Είναι προφανζσ ότι, για να διαμορφωκεί μια πλιρθσ εικόνα του φαινομζνου των 
ομάδων βίασ και γενικότερα τθσ βίασ κάκε μορφισ ςτο ςχολικό χϊρο, δεν αρκεί 
μόνθ θ άποψθ των εκπαιδευτικϊν. Απαιτείται, παράλλθλα, να διερευνθκοφν οι 
απόψεισ και των άλλων μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ, ϊςτε να κατανοθκοφν 
πλθρζςτερα πλευρζσ των προβλθμάτων που είναι φυςικό να απουςιάηουν όταν 
διερευνάται θ γνϊμθ μόνον ενόσ παράγοντα, ζςτω και ςθμαντικοφ, όπωσ είναι οι 
εκπαιδευτικοί. Κεωριςαμε, ωςτόςο, ότι για μια πρϊτθ προςζγγιςθ και καταγραφι 
του προσ διερεφνθςθ φαινομζνου θ γνϊμθ των εκπαιδευτικϊν κα ιταν απαραίτθτθ. 

 
Σφντομθ παρουςίαςθ και ςχολιαςμόσ των απαντιςεων  
 
Εκτίκεται ςτθ ςυνζχεια ςφντομθ παρουςίαςθ κακϊσ και ενδεικτικά ςθμεία των 
απαντιςεων που λάβαμε ςτισ πιο ςθμαντικζσ από τισ ερωτιςεισ του 
ερωτθματολογίου. 
 
Ερϊτθςθ 1  
Εξιςτοριςτε μασ, εφόςον ζχει υποπζςει ςτθν αντίλθψι ςασ, ζνα ςοβαρό 
περιςτατικό που ζγινε το τρζχον ςχολικό ζτοσ και το οποίο κα κεωροφςατε ότι 
ζγινε από κοινοφ από δυο-τρεισ μακθτζσ ι μακιτριεσ ςε βάροσ άλλου παιδιοφ του 
ςχολείου. (Σθμειϊςτε, λ.χ.: Τι ακριβϊσ ςυνζβθ; Για ποιο λόγο; Πϊσ αντζδραςε το 
ςχολείο; Πϊσ αντζδραςαν οι γονείσ του κφματοσ; Πϊσ αντζδραςαν οι γονείσ των 
δραςτϊν ; Ιταν όλοι οι εμπλεκόμενοι μακθτζσ ι μακιτριεσ; Ιταν και παιδιά 
μεταναςτευτικισ καταγωγισ; Ποιασ εκνικότθτασ; 
Με τθν ερϊτθςθ αυτι ηθτικθκε από τουσ/τισ ερωτϊμενουσ εκπαιδευτικοφσ να 
εξιςτοριςουν κάποιο ςοβαρό περιςτατικό ομαδικισ βίαιθσ ςυμπεριφοράσ που 
τυχόν είχε υποπζςει ςτθν αντίλθψι τουσ κατά το ςχολικό ζτοσ διεξαγωγισ τθσ 
ζρευνασ. 

Θ πλειονότθτα των ερωτθκζντων/ερωτθκειςϊν ςτθ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ 
απάντθςαν ότι δεν ςυνζβθ κανζνα περιςτατικό κατά το τρζχον εκπαιδευτικό ζτοσ. 
Από όςεσ/όςουσ απάντθςαν κετικά ςτθν παραπάνω ερϊτθςθ αναφζρκθκαν 
περιςτατικά άςκθςθσ ςωματικισ και λεκτικισ βίασ κακϊσ επίςθσ και βανδαλιςμϊν. 
Επίςθσ, επιςθμάνκθκαν ςυμπεριφορζσ διάκριςθσ με βάςθ τθ διαφορετικι 
εκνικι/εκνοτικι καταγωγι ι κάποιο άλλο διακριτό κοινωνικό χαρακτθριςτικό του 
κφματοσ. Οι ερωτϊμενοι/-εσ απζδωςαν τισ επικετικζσ ςυμπεριφορζσ που 
εκδθλϊκθκαν από μακθτζσ/-τριεσ ςτο πλαίςιο του ςχολείου ςε παράγοντεσ όπωσ θ 
αδυναμία του ςχολείου να ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ των μακθτϊν/-τριϊν, θ 
ζλλειψθ οράματοσ που να διαπνζει το ςχολείο, ενϊ τόνιςαν τθν ανάγκθ το ςχολείο  
να επικεντρωκεί περιςςότερο ςτθν εκμάκθςθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων, ϊςτε οι 
μακθτζσ/-τριεσ να μποροφν να ανταποκρικοφν ςτο ολοζνα μεταβαλλόμενο 
κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. Χαρακτθριςτικά αναφζρουν ςτισ απαντιςεισ 
τουσ :  

«Ζνασ μακθτισ ράγιςε το χζρι ενόσ άλλου μακθτι ςτθν διάρκεια ενόσ 
παιχνιδιοφ (ποδόςφαιρο). Άρπαξε βίαια τθν μπάλα και του πάτθςε το χζρι Το 
ςχολείο ενθμζρωςε τουσ γονείσ και των δφο μακθτϊν. Οι γονείσ του κφματοσ ιταν 
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εκνευριςμζνοι, του δράςτθ ςτενοχωρθμζνοι με το ςυμβάν, αλλά δικαιολόγθςαν τον 
γιο τουσ. Δεν ενεπλάκθςαν άλλοι μακθτζσ»,  

«Στο ςχολείο μασ ευτυχϊσ, δεν ζχει παρουςιαςτεί περιςτατικό. Ραρατθρείται 
όμωσ επικετικι ςυμπεριφορά, ιδιαίτερα ανάμεςα ςτα αγόρια, ςτα άψυχα 
αντικείμενα, κρανία, καρζκλεσ, πόρτεσ παράκυρα. Δείχνουν περίεργθ βίαιθ 
εκτόνωςθ καταςτρζφοντασ…».  

«Κάποιο αλβανόπουλο, αγόρι, πείραξε ενόσ Ζλλθνα το κορίτςι. Ο Ζλλθνασ 
κίχτθκε, ζγραψε ςυνκιματα κατά των Αλβανϊν ςτον τοίχο του ςχολείου. Ο Αλβανόσ 
είπε πωσ κα καλζςει και άλλουσ για να του δείξουν, ζξω από το ςχολείο. Τθν 
επόμενθ ιρκε ο πατζρασ του Ζλλθνα διαμαρτυρόμενοσ ότι οι Αλβανοί ζςτθςαν 
καρτζρι ςτο παιδί του. Το ςυμβάν ζλθξε με τθν παρζμβαςθ κακθγθτϊν και 
διευκυντι». «Κακθμερινά παρατθροφνται περιςτατικά ςυμπλοκισ μεταξφ 
μακθτϊν-αγοριϊν με αποτζλεςμα τραυματιςμοφσ. Επίςθσ βανδαλιςμοί ςε κρανία, 
πόρτεσ, καρζκλεσ».  

«Ζγινε άγρια ςυμπλοκι (ξφλο) ανάμεςα ςε μακθτζσ Ζλλθνεσ επειδι ο ζνασ 
ζκιξε τθν κοπζλα του άλλου. Οι γονείσ δεν ιξεραν τι να πουν. Αντζδραςε ο 
ςφλλογοσ δίνοντασ 3 θμζρεσ αποβολι ςτον κακζνα».  

« Μακθτζσ του ςχολείου διαπλθκτίςτθκαν με μακθτζσ του διπλανοφ ςχολείου. 
Αντάλλαξαν φβρεισ και ζδωςαν ραντεβοφ ζξω από το ςχολείο, όπου ομάδεσ 
μακθτϊν από το κάκε ςχολείο με βία προςπάκθςαν να λφςουν τισ διαφορζσ τουσ. 
Ενθμερϊκθκαν οι διευκυντζσ και πρόλαβαν πριν γίνει κακό». 

 «Μικρά παιδιά φζρονται επικετικά χωρίσ λόγο. Με το παραμικρό χτυποφν 
τουσ φίλουσ τουσ ςκλθρά και επικίνδυνα». 

«Κατά το διάλειμμα τρεισ μακθτζσ (2 αγόρια και 1 κορίτςι) ζςπρωξαν επίτθδεσ 
ζνα μακθτι ο οποίοσ πζφτει ςυχνά κφμα λεκτικισ βίασ. Τον ακινθτοποίθςαν, του 
πζταξαν τα γυαλιά και το κορίτςι-αρχθγόσ τα πάτθςε. Ο πατζρασ του κφματοσ ιρκε 
ςτο ςχολείο να φζρει άλλο ζνα ηευγάρι γυαλιά. Δεν παραπονζκθκε, αφοφ ζχει 
ςυνθκίςει να ςυμβαίνουν τζτοια ςτο παιδί».   

Επίςθσ επιςθμάνκθκαν περιςτατικά άςκθςθσ ψυχολογικισ βίασ. Θ 
βιντεοςκόπθςθ ςοβαροφ περιςτατικοφ με κινθτό (cyber-bulling) αναφζρκθκε μια 
φορά.  

Τζλοσ, αφινεται να εννοθκεί, ότι ςυμβαίνουν πολλά περιςτατικά, τα οποία 
όμωσ δεν κρίνονται τόςο ςοβαρά και αξιοςθμείωτα, ϊςτε να αναφερκοφν. 

«Δυο μακιτριεσ χτυποφςαν θ μια τθν άλλθ ςτο προαφλιο. Στο τζλοσ τθσ 
ςυμπλοκισ ζμεινε μια τοφφα μαλλιϊν ςτο χζρι τθσ μιασ και ζνα αποτφπωμα 
παλάμθσ ςτο μάγουλο τθσ άλλθσ».  

«Για πρϊτθ φορά ςτο ςχολείο μασ ςυμμακθτζσ και ςυμμακιτριεσ (5-6) 
ςυμπεριφζρκθκαν κοροϊδευτικά-υποτιμθτικά ςε ςυμμακιτριά τουσ (τθν 
αποκάλεςαν «γφφτιςςα» για το μελαψό τθσ χρϊμα και -ίςωσ- για τθν αλβανικι τθσ 
καταγωγι). Το κατιγγειλε θ ίδια , χειριςτικαμε το κζμα διακριτικά και ςε επόμενο 
χρόνο με ςυηιτθςθ ςτο τμιμα τθσ γενικά για τθ δθμοκρατία και το ρατςιςμό, χωρίσ 
να το προςωποποιιςουμε οφτε να το μεγεκφνουμε και να το προεκτείνουμε ςε 
γονείσ –για τθν αποφυγι τθσ αναπαραγωγισ του-, το «προςπεράςαμε» με απλζσ 
νουκεςίεσ και ςυμβουλζσ, χωρίσ ποινζσ-αποβολζσ. Αναμζναμε τθν εξζλιξθ των 
πραγμάτων. Κρίνουμε, ότι ιταν μια ςτιγμιαία αρνθτικι εφθβικι ςυμπεριφορά, που 
όμωσ δεν είχε ‘βάκοσ’»,  
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«Ζνασ μακθτισ ςτο διάλειμμα, πριν προλάβει ο εφθμερεφων κακθγθτισ να 
μεταβεί ςτον χϊρο τθσ εφθμερίασ του, εμπόδιηε μια ςυμμακιτριά του να βγει από 
τθν τάξθ (ςτεκόταν μπροςτά ςτθν πόρτα εμποδίηοντασ τθν με το ςϊμα του). Θ 
«εγκλωβιςμζνθ» μακιτρια δεν άντεξε τθν πίεςθ και ζβαλε τα κλάματα. Στθ 
ςυνζχεια, ο μακθτισ τθσ «επζτρεψε» να βγει από τθν αίκουςα Ρολλζσ φορζσ ςτο 
παρελκόν ο ςυγκεκριμζνοσ μακθτισ πείραηε τθ ςυμμακιτριά του με ςεξουαλικά 
υπονοοφμενα με αποτζλεςμα αυτι να ξεςπάει ςε κλάματα και να βρίςκεται ςε 
παρατεταμζνθ –αν όχι μόνιμθ- κατάςταςθ άγχουσ. Κατά τθ διάρκεια του 
περιςτατικοφ, που διιρκθςε λίγεσ ςτιγμζσ, βρίςκονταν ςτθν αίκουςα άλλοι δφο 
ςυμμακθτζσ τουσ. Ο ζνασ κάποια ςτιγμι δραςτθριοποιικθκε για να βοθκιςει τθ 
ςυμμακιτριά του, αλλά ο άλλοσ βιντεοςκοποφςε το γεγονόσ με το κινθτό τθλζφωνό 
του χωρίσ να παρεμβαίνει. Να ςθμειωκεί πωσ θ ςυγκεκριμζνθ αίκουςα είναι πολφ 
μικρι, ενϊ αντίςτοιχο είναι και το μακθτικό δυναμικό του τμιματοσ. Πλοι οι 
εμπλεκόμενοι είναι Ζλλθνεσ. Θ μακιτρια είναι χαμθλϊν τόνων, ιρεμθ και επιδιϊκει 
παρζεσ με άλλα παιδιά του ςχολείου. Στθ ςυνζχεια, ζγινε ςφλλογοσ κακθγθτϊν, 
είπαν τα τρία παιδιά τθν άποψι τουσ (ο κφτθσ, το κφμα και αυτόσ που 
βιντεοςκοποφςε). Ο κφτθσ ςτθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ ςτο ςφλλογο των κακθγθτϊν 
ζδινε τθν εντφπωςθ πωσ δεν αντιλαμβανόταν τθ ςθμαςία τθσ πράξθσ του και το πϊσ 
αιςκανόταν θ ςυμμακιτρια του. Ο άλλοσ μακθτισ είπε πωσ δεν εμπόδιηε τον φίλο 
του για να μθν χαλάςει θ φιλία τουσ και πωσ βιντεοςκοποφςε το γεγονόσ για να 
δείξει αργότερα ςτον κφτθ το λάκοσ που ζκανε. Ο ςφλλογοσ των κακθγθτϊν 
επζβαλε ποινι ςτουσ δφο μακθτζσ και κάλεςε τουσ γονείσ τουσ ςτο ςχολείο για να 
τουσ ενθμερϊςει. Ο πατζρασ του φίλου του κφτθ εμφανίςτθκε ςτο ςχολείο, θ 
μθτζρα του κφτθ δεν ζχει εμφανιςτεί ακόμα . Να ςθμειωκεί πωσ τζτοιο ι αντίςτοιχο 
περιςτατικό δεν ζχει ςυμβεί τα τελευταία δφο χρόνια ςτον ςχολικό χϊρο». 

«Διαπλθκτίςτθκαν δφο ομάδεσ μακθτϊν από διαφορετικά ςχολεία (ζνα Γενικό 
και ζνα Τεχνικό-Επαγγελματικό Λφκειο). Θ ομάδα του ΤΕΕ αποτελοφνταν από 
μακθτζσ που ιταν ρωςοπρόςφυγεσ. Το περιςτατικό ιταν μικρό, το ςχολείο δεν 
τιμϊρθςε τουσ μακθτζσ. Οι γονείσ δεν επικοινϊνθςαν με το ςχολείο. Άγνωςτθ θ 
αιτία του τςακωμοφ».  

«Τα μικρά παιδιά ςυχνά φζρονται επικετικά χωρίσ ιδιαίτερο λόγο. Με το 
παραμικρό χτυποφν τουσ φίλουσ τουσ ιδιαίτερα ςκλθρά και επικίνδυνα».  

«Μακθτζσ με κάποια διαφορετικότθτα, νοθτικι ανεπάρκεια, χαμθλοφ 
οικονομικοφ και κοινωνικοφ επιπζδου, γίνονται αντικείμενο χλευαςμοφ, δθλαδι 
λεκτικϊσ, επικετικότθτα. Συμμετζχουν Ζλλθνεσ. Πταν τα περιςτατικά γίνονται 
αντιλθπτά, γίνονται ςυςτάςεισ ςτουσ δράςτεσ και τουσ γονείσ τουσ από τθ 
Διεφκυνςθ και το Σφλλογο των διδαςκόντων κακθγθτϊν. Συνικωσ δεν ςυνεχίηονται, 
τουλάχιςτον ςτον ίδιο βακμό, κακϊσ ςτθ ςυνζχεια υπάρχει εποπτεία και ςυνεχισ 
ζλεγχοσ». 

«Ρζφτουν ςυχνά ςτθν αντίλθψι μασ ρατςιςτικζσ ςυμπεριφορζσ, ευτυχϊσ 
μικροφ βελθνεκοφσ. Ρ.χ. αποφεφγονται τα παιδιά μεταναςτϊν, τα οποία κάνουν 
παρζα μόνο μεταξφ τουσ. Απομονϊνονται ειδικά τα αλβανικισ καταγωγισ. Το 
ςχολείο αντιμετωπίηει όλα τα παιδιά ωσ ίςα και κάποιοι ςυνάδελφοι προςπακοφν 
να βοθκιςουν τα παιδιά. Άλλοι πυροδοτοφν τισ διαφορζσ. Σε ζνα περιςτατικό ςτο 
οποίο κάποιο Ελλθνόπουλο ζπεςε «κατά λάκοσ» ςϋ ζνα μικρόςωμο Αλβανόπουλο 
που οδθγικθκε τελικά ςτο νοςοκομείο το ςχολείο κράτθςε ςωςτι ςτάςθ, κάλεςε 
τουσ γονείσ, τιμϊρθςε τα παιδιά, αλλά οι γονείσ δεν το κεϊρθςαν ςθμαντικό». 
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«Μζςα ςτο ςχολικό λεωφορείο ζνασ μακθτισ ενοχλοφςε με τθ μουςικι του. 
Μια μακιτρια του ηιτθςε να ελαττϊςει τθν ζνταςθ. Ο μακθτισ το ζκανε, αλλά 
ζβριςε τθ ωςία, που είναι θ πατρίδα τθσ μακιτριασ. Θ μακιτρια τότε ςθκϊκθκε 
και χαςτοφκιςε το μακθτι, ο οποίοσ τθσ το ανταπζδωςε. Πταν κατζβθκαν ςτθν αυλι 
του ςχολείου, ζξι μακθτζσ άρχιςαν να χτυποφν τον μακθτι, με αποτζλεςμα ο 
μακθτισ να νοςθλευκεί άμεςα ςτο νοςοκομείο, με τραφματα ςτο μάτι και ςτο 
φρφδι. Θ μακιτρια και ο μακθτισ τιμωρικθκαν με μια μζρα αποβολι, ενϊ οι άλλοι 
ζξι τιμωρικθκαν με 4θμερθ αποβολι και υποχρεϊκθκαν να ηθτιςουν ςυγνϊμθ από 
όλο το ςχολείο. Επίςθσ ηιτθςαν ςυγνϊμθ και από το κφμα. Ο μακθτισ-κφμα ιταν 
από το Αφγανιςτάν. Πλοι οι άλλοι από τθ ωςία-Γεωργία».  

«Δυο μακθτζσ και μια μακιτρια επεδείκνυαν επικετικότθτα λεκτικι και με 
χειρονομίεσ εισ βάροσ ςυμμακιτριάσ τουσ (αλβανικισ καταγωγισ) που είχε 
απορριφκεί λόγω απουςιϊν (διζκοψε ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ, με το 
αιτιολογικό ότι πρόκειται να παντρευτεί, παρά τισ επανειλθμμζνεσ παρεμβάςεισ 
μασ να μθ διακόψει τθ φοίτθςι τθσ - μετά από ζνα τρίμθνο επανιλκε και παρά το 
γεγονόσ ότι γνϊριηε τθν υπζρβαςι του ορίου απουςιϊν κατά πολφ, παρακολουκεί 
με ηιλο τα μακιματα τθσ). Θ μακιτρια ιδιαίτερα ευαίςκθτθ και χαριςματικι 
πνευματικά, με λίγθ ευγζνεια. Το περιςτατικό αναφζρκθκε ςτθν Διεφκυνςθ και 
αντιμετωπίςτθκε με λεπτότθτα και αποτελεςματικότθτα»,  

«Μια μζρα ζνασ μακθτισ (ουκρανικισ καταγωγισ) μπαίνοντασ λίγο αργά ςτθν 
τάξθ πιγε να κάτςει ςτο μοναδικό ελεφκερο καρεκλάκι που υπιρχε ςτθν τάξθ. 
Πμωσ ζνασ ςυμμακθτισ (αλβανικισ καταγωγισ) είχε τα πόδια του πάνω ςτο 
καρεκλάκι και δεν το ζδινε λζγοντασ ότι περιμζνει κάποιο φίλο του. Ο πρϊτοσ όμωσ 
επζμενε και του είπε ότι αν ζρκει (που τελικά δεν ιρκε) κα βρει από αλλοφ, που ωσ 
ςυνικωσ γίνεται. Τότε ο Αλβανόσ μακθτισ του είπε: Κα ςου δείξω ζξω από το 
ςχολείο. Ρράγματι, ενϊ το περιςτατικό ζγινε τθν 1θ ϊρα, ο Αλβανόσ μακθτισ τον 
περίμενε ζξω από το ςχολείο με τθν παρζα του και βγαίνοντασ ο Ουκρανόσ μακθτισ 
άρχιςε να τον χτυπά δυνατά ςτο κεφάλι με τθ μικρι βοικεια τθσ παρζασ του. Θ 
παρζα του μάλλον ιταν εξωςχολικι. Το είδαν όμωσ και οι ςυμμακθτζσ του και δεν 
ανζφεραν τίποτα. Ο Ουκρανόσ μακθτισ μόλισ είχε ζρκει ςτο ςχολείο ςτθν Αϋ τάξθ. 
Το ςυμβάν μάσ το ανζφερε θ μθτζρα του Ουκρανοφ μακθτι, θ οποία ηιτθςε να δει 
ποιοσ το ζκανε, να δει τθ μθτζρα του και φυςικά να τιμωρθκεί. Το ςχολείο 
καλϊντασ και το 15μελζσ τιμϊρθςε τον μακθτι με αλλαγι του ςχολικοφ 
περιβάλλοντοσ. Θ μθτζρα του κφματοσ ζνιωςε μια μικρι δικαίωςθ αλλά δυςτυχϊσ ο 
γιοσ τθσ ηιτθςε να αλλάξει ςχολείο. Θ μθτζρα του δράςτθ (μια γυναίκα με ςκλθρά 
χαρακτθριςτικά) επζμενε δεν πρζπει να τιμωρθκεί. «Ραιδιά είναι, ςυμβαίνουν 
αυτά», ζλεγε και ξανάλεγε.» 

«Συμπλοκι δφο μακθτριϊν τθσ Γϋ μζχρι άγριου ξυλοδαρμοφ. Είχαν κόντρα από 
τθν Αϋ τάξθ του Γυμναςίου. Στο ξυλοδαρμό και οι δυο ιταν κφματα και κφτεσ. Οι 
γονείσ τθσ μιασ μακιτριασ ιρκαν, παραπονζκθκαν, ςυμβοφλεψαν το παιδί τουσ, 
κεϊρθςαν άδικθ τθν 3ιμερθ αποβολι. Οι γονείσ τθσ άλλθσ δεν παρουςιάςτθκαν. Θ 
μακιτρια αυτι επικυμεί να αλλάξει ςχολείο.  Και οι δφο Ελλθνίδεσ. Οι κακθγθτζσ 
ςυμβοφλεψαν τα παιδιά και τουσ άλλουσ ςυμμακθτζσ για τθν ευκφνθ τουσ». 
«Διαμάχθ μακθτϊν ελλθνικισ και αλβανικισ καταγωγισ. Ιταν κυρίωσ λεκτικι και 
αφοροφςε ποιο κράτοσ είναι καλφτερο. Τιμωρικθκαν με αποβολι όλοι οι μακθτζσ 
ανεξαρτιτωσ. Κάλεςαν γονείσ, οι οποίοι ενθμερϊκθκαν».  
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«Μια ομάδα παιδιϊν, τα ςκλθρά του ςχολείου, χτυποφςαν και 
τρομοκρατοφςαν αδφναμουσ, κλειςτοφσ, μθ κοινωνικοφσ, μθ ανοιχτοφσ μακθτζσ. 
Βρζκθκε θ ομάδα και δόκθκαν αποβολζσ. Οι γονείσ των «αδφναμων» ιρκαν να 
διαμαρτυρθκοφν ςτον Διευκυντι και οι γονείσ των «ςκλθρϊν» ζδειραν τα παιδιά 
τουσ μπροςτά ςτουσ κακθγθτζσ (χαςτοφκι) για το απαράδεκτο τθσ ςυμπεριφοράσ 
τουσ». 

«Ομάδα παιδιϊν χτφπθςε ςυμμακθτζσ τουσ. Γονζασ κάλεςε τθν αςτυνομία, ο 
διευκυντισ του ςχολείο ενθμερϊκθκε, ζγινε ςυνεδρίαςθ διδαςκόντων και 
επιβλικθκαν ποινζσ». 

«Διαπλθκτίςτθκαν μακθτζσ του ςχολείου μασ με μακθτζσ του διπλανοφ 
ςχολείου, των οποίων οι χϊροι χωρίηονται με κάγκελα, αντάλλαξαν βριςιζσ και μετά 
ζδωςαν ραντεβοφ ζξω από το ςχολείο που πιγαν ομάδεσ μακθτϊν από κάκε 
ςχολείο να λφςουν τισ διαφορζσ τουσ με βίαιο τρόπο. Ενθμερϊκθκαν οι Διευκυντζσ 
των ςχολείων και πρόλαβαν το κακό». 
 
Ερϊτθςθ 2 
Ζχουν επιςθμανκεί ςε αυτό το ςχολείο περιπτϊςεισ επικετικότθτασ παιδιϊν προσ 
αδφνατουσ, «δυςπροςάρμοςτουσ», καινοφριουσ, διαφορετικοφσ, αλλοδαποφσ - 
επικετικότθτα λεκτικι, ςωματικι, ςεξουαλικι, καταςτροφι περιουςίασ; 
(αναφερκείτε ςτο τρζχον ςχολικό ζτοσ). 
 
Με τθν Ερϊτθςθ 2 ηθτικθκε να επιςθμανκοφν περιπτϊςεισ επικετικισ 
ςυμπεριφοράσ προσ αδφνατουσ, «δυςπροςάρμοςτουσ», νεοφερμζνουσ, 
«διαφορετικοφσ», μεταναςτευτικισ καταγωγισ κ.τ.ό. μακθτζσ και μακιτριεσ. Σε ό,τι 
αφορά τισ περιπτϊςεισ επικετικότθτασ, θ μεγάλθ πλειονότθτα των ερωτωμζνων 
(61,9%) απάντθςαν ότι είναι αυτζσ λίγεσ. Ζνα μεγάλο ποςοςτό (25,9%) αναφζρουν 
ότι δεν ζχει ςθμειωκεί καμία περίπτωςθ  ςτο ςχολείο τουσ (25,9%), ενϊ μόνο 9 
αναφζρουν ότι ζχουν ςθμειωκεί πολλζσ περιπτϊςεισ (βλ. Ρίνακα Ερϊτθςθσ 2). 
 
Πίνακασ Ερϊτθςθσ 2. Συχνότθτα εμφάνιςθσ περιπτϊςεων επικετικότθτασ 
 

Περιπτϊςεισ Απόλυτθ ςυχνότθτα Σχετικι ςυχνότθτα 

Ρολλζσ 9 4,6 

Λίγεσ 122 61,9 

Καμία 51 25,9 

Δεν γνωρίηω / δεν 
απαντϊ 

8 4,1 

Ελλιπι δεδομζνα 7 3,6 

Σφνολο 197 100 

 
Στθ ςυμπλθρωματικι ερϊτθςθ (2.1) που δόκθκε, αν τα περιςτατικά επικετικότθτασ 
εκδθλϊνονται από Ζλλθνεσ ι μεταναςτευτικισ καταγωγισ ι και τισ δφο κατθγορίεσ, 
οι απαντιςεισ δείχνουν ότι ςτισ μιςζσ περίπου περιπτϊςεισ ςυμμετείχαν και 
γθγενείσ και αλλοδαπισ καταγωγισ μακθτζσ/-τριεσ, ςε κάπωσ λιγότερεσ 
περιπτϊςεισ μόνο  γθγενείσ, ενϊ ιταν ςπάνιεσ οι περιπτϊςεισ ςυμμετοχισ μόνο 
μεταναςτευτικισ καταγωγισ μακθτϊν/-τριϊν. 
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Ερϊτθςθ 3 
Συμβαίνουν ι όχι ςυχνά ζντονοι διαπλθκτιςμοί, τςακωμοί ςτο ςχολείο ςασ μεταξφ 
των παιδιϊν; 
 
Αντικείμενο αυτισ τθσ ερϊτθςθσ ιταν να εκφράςουν οι ερωτϊμενοι/-εσ τθν άποψι 
τουσ ςχετικά με το αν και πόςο ςυχνά παρατθροφνται ζντονοι διαπλθκτιςμοί ςτο 
ςχολείο μεταξφ των παιδιϊν. Σχεδόν δφο ςτουσ τρεισ ερωτθκζντεσ απάντθςαν 
αρνθτικά, ενϊ περίπου ζνασ ςτουσ τζςςερισ απάντθςε κετικά ςτθν ερϊτθςθ (βλ. 
Ρίνακα Ερϊτθςθσ 3). 

 
Πίνακασ Ερϊτθςθσ 3. Συμβαίνουν διαπλθκτιςμοί ςυχνά ι όχι; 
 

Φπαρξθ 
διαπλθκτιςμϊν 

Απόλυτθ ςυχνότθτα Σχετικι ςυχνότθτα 

Ναι 53 26,9% 

Πχι 133 67,5% 

Δεν γνωρίηω / δεν 
απαντϊ 

4 2,0% 

Ελλιπι δεδομζνα 7 3,6% 

Σφνολο 197 100,0 

 
Στθ ςυμπλθρωματικι ερϊτθςθ που τζκθκε (Ερϊτθςθ 3.1), να περιγράψουν οι 
ερωτθκζντεσ/-είςεσ τι ακριβϊσ ςυμβαίνει ςτα ςχετικά περιςτατικά, οι απαντιςεισ 
ζδειξαν ότι πρόκειται για ποικίλεσ μορφζσ άςκθςθσ βίασ, που αφοροφν τόςο 
λεκτικζσ αντιπαρακζςεισ (από πειράγματα χωρίσ κακι πρόκεςθ μζχρι ζντονεσ 
λεκτικζσ επικζςεισ) όςο και άςκθςθ ςωματικισ βίασ (ξυλοδαρμοφσ), ιπιασ ι 
περιςςότερο ςοβαρισ.  

Χαρακτθριςτικά αναφζρουν: «Ιπιοι διαπλθκτιςμοί, που λαμβάνουν χϊρα για 
μικρό χρονικό διάςτθμα». «Τςακωμοί για κοπζλεσ ι για ςυμμετοχι ςε κάποια 
εκδρομι». «Αλλθλοχτυπιοφνται δυνατά και επικίνδυνα». «Ξφλο, μπουνιζσ, 
κλωτςιζσ, βριςιζσ άςχθμεσ». «Ξφλο και προςβολζσ». «Μαλϊνουν για αςιμαντθ 
αφορμι, θ λογομαχία είναι ζντονθ, μα ζχει εκτονωκεί τθν επόμενθ». «Ζρχονται ςτα 
χζρια για το ποδόςφαιρο που παίηουν». «Κυρίωσ βρίηονται και τςακϊνονται με 
ςωματικι βία». «Συχνζσ αντιδικίεσ, λεκτικι-ςωματικι βία, απειλζσ και εκβιαςμοί». 
«Φυςικι και λεκτικι βία». «Μιλοφν άςχθμα ο ζνασ ςτον άλλον, κάνουν χειρονομίεσ 
και χτυπιοφνται». 
Σε άλλθ ςυμπλθρωματικι ερϊτθςθ (Ερϊτθςθ 3.2), που καλεί τουσ/τισ 
ερωτωμζνουσ/-εσ να αναφζρουν τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, κατά τθ γνϊμθ 
τουσ, διαπλθκτίηονται ςυχνά τα παιδιά, ςυχνά αναφζρεται από τουσ/τισ 
εκπαιδευτικοφσ ότι αυτό ςυνικωσ ςυμβαίνει για αςιμαντουσ λόγουσ (ανωριμότθτα, 
αυκορμθτιςμόσ, υπερευαιςκθςία, εφθβικι ζξαρςθ, επίδειξθ, προςζλκυςθ τθσ 
προςοχισ του άλλου κ.λπ.). Ωσ πιο ςυχνοί λόγοι διαπλθκτιςμοφ αναφζρονται οι 
διαφορζσ ςτα παιχνίδια και τισ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, θ αίςκθςθ ότι ζχουν 
αδικθκεί ι ότι κάποιοσ ζχει κοροϊδζψει ι προςβάλλει κάποιον 
ςυμμακθτι/ςυμμακιτριά τουσ. Ακολουκοφν θ επίδειξθ δφναμθσ, θ διάκεςθ 
επιβολισ, τα ηθτιματα των ςχζςεων ανάμεςα ςτα δυο φφλα, θ λεκτικι βία, 
προςβολζσ, οι παρεξθγιςεισ, θ μθ αποδοχι του διαφορετικοφ, θ εξωτερικι 
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εμφάνιςθ, θ διαφορετικι εκνικι/εκνοτικι καταγωγι, προςωπικά και οικογενειακά 
προβλιματα, θ διάκεςθ ανταγωνιςμοφ, θ κόπωςθ από τθν πολφωρθ παραμονι ςτο 
ςχολείο, θ πλιξθ και θ αναηιτθςθ εκτόνωςθσ. Άλλεσ περιπτϊςεισ, που 
αναφζρκθκαν ςχετικά ςπανιότερα, ιταν θ πίεςθ που αςκοφν οι ενιλικοι, οι 
αρχθγικζσ τάςεισ, θ ζλλειψθ διαλόγου, θ τάςθ επιβεβαίωςθσ και αναγνϊριςθσ από 
τθν ομάδα, θ αίςκθςθ τθσ αδικίασ, οι επιδόςεισ ςτα μακιματα, περιπτϊςεισ όπου 
απειλοφνται να ςτερθκοφν προςωπικά τουσ αντικείμενα, θ ζλλειψθ παιδείασ από 
τθν οικογζνεια, θ ζλλειψθ ςεβαςμοφ και αναγνϊριςθσ δικαιωμάτων ςτουσ 
ςυμμακθτζσ τουσ. 
Σε μια τρίτθ ςυμπλθρωματικι ερϊτθςθ (Ερϊτθςθ 3.3) οι εκπαιδευτικοί 
περιγράφουν τι ςυμβαίνει όταν γίνονται διαπλθκτιςμοί. Αυτό που πιο ςυχνά 
παρατθρείται είναι να ανταλλάςςονται βριςιζσ, και ακολουκοφν ςε ςυχνότθτα θ 
γελοιοποίθςθ και ταπείνωςθ των ςυμμακθτϊν/-τριϊν, και πιο ςπάνια θ ςεξουαλικι 
παρενόχλθςθ, θ λθςτεία και το πετροβόλθμα. Σιδερογροκιζσ και μαχαίρια 
αναφζρκθκαν μόνο από μία φορά.  Τζλοσ, ςτθν κατθγορία «άλλο» θ πλειονότθτα  
των ερωτθκζντων/-κειςϊν απάντθςαν ότι οι μακθτζσ/-τριεσ όταν τςακϊνονται 
διαπλθκτίηονται μεταξφ τουσ με τα χζρια, χτυπιοφνται με τετράδια ι βιβλία, 
χειροδικοφν (γροκιζσ, τράβθγμα μαλλιϊν, κλωτςιζσ, γρατηουνιζσ), ςπρϊχνονται και 
κρφβουν πράγματα των ςυμμακθτϊν/-τριϊν τουσ. Δφο ερωτϊμενοι απάντθςαν ότι 
οι μακθτζσ/-τριεσ αςκοφν ψυχολογικι βία με φωνζσ και απειλζσ. Ζνασ ερωτϊμενοσ 
απάντθςε ότι μεγαλφτερα ςε θλικία παιδιά ηθτοφν χριματα από τα μικρότερα, για 
να πάψουν να τα ενοχλοφν. Τζλοσ, αναφζρκθκαν και περιπτϊςεισ μικροκλοπϊν 
(από ηιλια), απομόνωςθσ και περικωριοποίθςθσ ςυμμακθτϊν/-τριϊν τουσ και 
ςχθματιςμό εξωςχολικϊν ομάδων (βλ. Ρίνακα Ερϊτθςθσ 3.1). 

 
Πίνακασ Ερϊτθςθσ 3.1. Μορφζσ διαπλθκτιςμϊν 
 

Δράςεισ Απόλυτθ 
ςυχνότθτα 

Σχετικι 
ςυχνότθτα 

Ποςοςτό επί των 
περιπτϊςεων 

Απλϊσ βρίηονται 155 53,1% 89,1 

Γελοιοποιοφν, 
ταπεινϊνουν 

83 28,4% 47,7 

Κακοποιοφν ςεξουαλικά 3 1,0% 1,7 

Χρθςιμοποιοφν πζτρεσ 2 0.7% 1,1 

Βγάηουν ςουγιά, 
κοπίδια ι μαχαίρι 

1 0,3% 0,6 

Ζχουν ςιδερογροκιζσ 1 0,3% 0,6 

Ρροςπακοφν να 
λθςτζψουν μακθτι/-
τρια 

3 1,0% 1,7 

Άλλο  36 12,3% 20,7 

Δεν απαντϊ 8 2,7% 4,6 

Άκροιςμα 292 100 167,8 
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Ερϊτθςθ 4 
Λειτουργεί ςφλλογοσ γονζων/κθδεμόνων; 
 
Με τθν Ερϊτθςθ 4 ηθτικθκε να δθλωκεί αν λειτουργεί ο ςφλλογοσ γονζων και 
κθδεμόνων. Σφμφωνα με τισ απαντιςεισ που δόκθκαν, προκφπτει ότι ςε ζνα ςτα 
πζντε ςχολεία περίπου δεν λειτουργεί. Στθ πλειονότθτα, βζβαια, των ςχολείων 
(ποςοςτό 72,1%) λειτουργεί και δραςτθριοποιείται (Ρίνακασ Ερϊτθςθσ 4). 
 
Πίνακασ Ερϊτθςθσ 4.  Λειτουργία Συλλόγου Γονζων-Κθδεμόνων 
 

Λειτουργία Απόλυτθ ςυχνότθτα Σχετικι ςυχνότθτα 

Ναι 142 72,1% 

Πχι 40 20,3% 

Άλλο 2 1,0% 

Δεν απαντϊ 7 3,6% 

Ελλιπι δεδομζνα 6 3,0% 

Σφνολο 197 100% 

 
 
Ερϊτθςθ 5 
Πόςοι γονείσ ςτο Δ.Σ. του ςυλλόγου γονζων/κθδεμόνων είναι αλλοδαποί; 
 
Με τθν ερϊτθςθ αυτι ηθτικθκε να διευκρινιςτεί αν ςυμμετζχουν γονείσ και 
κθδεμόνεσ μετανάςτεσ ςτο Δ.Σ. του ςυλλόγου γονζων και κθδεμόνων, εφόςον 
φυςικά υπάρχουν ςτο ςχολείο παιδιά μεταναςτευτικισ καταγωγισ. Ρροζκυψε θ 
ζλλειψθ ςυμμετοχισ μεταναςτϊν ςτα Δ.Σ. των Συλλόγων Γονζων και Κθδεμόνων ςτο 
45,2% των περιπτϊςεων. Καταγράφθκαν μόνο 18 περιπτϊςεισ ςυμμετοχισ 9,1%, 
ενϊ υπιρξαν και ςχολεία χωρίσ μετανάςτεσ (ποςοςτό επί του ςυνόλου 7,1%) (βλ. 
Ρίνακα Ερϊτθςθσ 5).  

 
Πίνακασ Ερϊτθςθσ 5. Συμμετοχι μεταναςτϊν ςτο Δ.Σ. του Συλλόγου γονζων-
κθδεμόνων 
 

Συμμετοχι Απόλυτθ ςυχνότθτα Σχετικι ςυχνότθτα 

Ναι 18 9,1% 

Πχι 89 45,2 

Δεν υπάρχουν 
παιδιά 
μεταναςτϊν ςτο 
ςχολείο 

14 7,1 

Δεν απαντϊ / δεν 
γνωρίηω 

52 26,4 

Ελλιπι δεδομζνα 24 12,2 

Σφνολο 197 100 
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Ερϊτθςθ 6 
Ποιοι γονείσ/κθδεμόνεσ ζρχονται ςυχνότερα να ςυηθτιςουν για τθν πρόοδο/ 
διαγωγι/ςυμπεριφορά του παιδιοφ; 
 

Στθν ερϊτθςθ 6, που αφορά το ποιοι γονείσ επικοινωνοφν με το ςχολείο για 
ηθτιματα που αφοροφν τθν πρόοδο και τθ ςυμπεριφορά του παιδιοφ τουσ, θ 
πλειονότθτα των ερωτωμζνων απάντθςε ότι δεν υπάρχει διάκριςθ μεταξφ γθγενϊν 
και μεταναςτϊν (49,7%). Ακολουκοφν οι απαντιςεισ που αναφζρουν ότι ςε 
μεγαλφτερθ ςυχνότθτα ζρχονται οι Ζλλθνεσ (32,4%) και αυτοί των οποίων το παιδί 
ζχει πρόβλθμα (22,2%). Στθν ερϊτθςθ αν υπάρχουν άλλοι λόγοι πζρα από όςουσ 
αναφζρονταν ςτθν ερϊτθςθ, από αρκετοφσ γονείσ δόκθκε θ απάντθςθ ότι ζρχονται 
οι γονείσ των καλϊν μακθτϊν/-τριϊν. Χαρακτθριςτικά μεγάλο, ωςτόςο, παραμζνει 
το ποςοςτό των γονιϊν που, όπωσ αναφζρκθκε, προςζρχονται ςτο ςχολείο μόνο 
όταν το παιδί τουσ ζχει πρόβλθμα (Ρίνακασ Ερϊτθςθσ 6).  

 
Πίνακασ Ερϊτθςθσ 6.  Γονείσ/κθδεμόνεσ που επικοινωνοφν με το ςχολείο για τθν 
πρόοδο /ςυμπεριφορά του παιδιοφ τουσ 
 

Γονείσ Απόλυτθ 
ςυχνότθτα 

Σχετικι ςυχνότθτα Ποςοςτό επί των 
περιπτϊςεων 

Οι Ζλλθνεσ 60 27,0% 32,4% 

Οι 
μεταναςτευτικισ 
καταγωγισ 

11 5,0% 5,9% 

Αυτοί των οποίων 
το παιδί ζχει 
πρόβλθμα 

41 18,5% 22,2% 

 
Αυτοί που μζνουν 
κοντά ςτο 
ςχολείο 

3 0,4% 1,6% 

Δεν υπάρχει 
διάκριςθ 

92 41,4% 49,7% 

Άλλοι 15 6,8% 8,1% 

Σφνολο 222 100,0 120,0 

 
Ερϊτθςθ 7 
Ζχετε καλζςει, κατά τθν προθγοφμενθ ςχολικι χρονιά, γονείσ/κθδεμόνεσ των 
παιδιϊν για να ςυηθτιςετε ςχετικά με τθ διαγωγι/ςυμπεριφορά του παιδιοφ τουσ; 
 

Στθν πλειονότθτα των περιπτϊςεων οι εκπαιδευτικοί απαντοφν ότι καλοφν 
τουσ γονείσ των παιδιϊν για να ςυηθτιςουν κζματα ςυμπεριφοράσ (ποςοςτό 
69,6%). Υπάρχει και ζνα ποςοςτό 20,9%, όπωσ ζχει καταγραφεί από τα 
ερωτθματολόγια, που απαντοφν ότι δεν καλοφν τουσ γονείσ ςτο ςχολείο (βλ. Ρίνακα 
Ερϊτθςθσ 7).  
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Πίνακασ Ερϊτθςθσ 7. Κάλεςμα γονζων 
 

Κάλεςμα Απόλυτθ ςυχνότθτα Σχετικι ςυχνότθτα 

Ναι 142 72,1 

Πχι 43 21,8 

Δεν απαντϊ 6 3,0 

Ελλιπι δεδομζνα 6 3,0 

Σφνολο 197 100 

 
Ερϊτθςθ 8  
Ρόςοι από τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ ζχουν απευκυνκεί ςε εςάσ, προςωπικά, για να 
ςυηθτιςουν πρόβλθμα του παιδιοφ τουσ το προθγοφμενο ςχολικό ζτοσ; 
 

Από τισ απαντιςεισ των ερωτωμζνων καταδεικνφεται ότι ελάχιςτοι ζωσ λίγοι 
γονείσ (2-3) απευκφνονται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ για να ςυηθτιςουν τα προβλιματα 
των παιδιϊν τουσ (60 ερωτϊμενοι). Στθ ςυνζχεια, ακολουκοφν οι ερωτϊμενοι που 
αναφζρουν ότι ςυμμετζχουν αρκετοί γονείσ (28 απαντιςεισ), οι ερωτϊμενοι που 
αναφζρουν ότι κανζνασ γονζασ δεν ςυμμετζχει (19 απαντιςεισ), ενϊ δφο 
ερωτϊμενοι αναφζρουν ότι όλοι οι γονείσ απευκφνονται και ζνασ ότι απευκφνονται 
πολλοί γονείσ. 

Οι λόγοι για τουσ οποίουσ οι γονείσ απευκφνονται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ 
αφοροφν περιπτϊςεισ που τα παιδιά τουσ αντιμετωπίηουν κυρίωσ προβλιματα 
επίδοςθσ ςτα μακιματα και προβλιματα δυςλεξίασ, υγείασ,  γονείσ μεταναςτϊν, 
οικογενειακά προβλιματα, ι όταν χρειάηονται κατευκφνςεισ προκειμζνου να 
απευκυνκοφν ςε φορείσ και υπθρεςίεσ. 
 
Ερϊτθςθ 9 
Υπάρχουν παιδιά ςτο ςχολείο ςασ που απευκφνονται ςε εςάσ για προςωπικά τουσ 
προβλιματα που αντιμετωπίηουν ςτο χϊρο του ςχολείου; 
 

 Ζνα πολφ μεγάλο ποςοςτό παιδιϊν, όπωσ καταγράφεται από τισ απαντιςεισ, 
δεν ηθτοφν βοικεια από τον/τθν εκπαιδευτικό για προβλιματα που αντιμετωπίηουν 
ςτο χϊρο του ςχολείου. Αυτό επιμερίηεται ωσ εξισ: 61,9%  των εκπαιδευτικϊν 
αναφζρουν ότι λίγα παιδιά ηθτοφν βοικεια και 12,7% αναφζρουν ότι κανζνα παιδί 
δεν τουσ ζχει ηθτιςει βοικεια. Βζβαια, υπάρχει πάντα το ποςοςτό των παιδιϊν που 
καταφεφγουν ςτουσ κακθγθτζσ/-τριεσ για βοικεια, αλλά είναι αρκετά πιο μικρό 
(22,8%) (βλ. Ρίνακα Ερϊτθςθσ 9). 
 
Πίνακασ Ερϊτθςθσ 9. Αρικμόσ παιδιϊν που ηθτοφν βοικεια από τον εκπαιδευτικό 
 

Αρικμόσ Απόλυτθ ςυχνότθτα Σχετικι ςυχνότθτα 

Ρολλά 45 22,8% 

Λίγα 122 61,9% 

Κανζνα 25 12,7% 

Ελλιπι δεδομζνα 5 2,5% 

Σφνολο 197 100% 
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Ερϊτθςθ 13 
«Ομαδοποιοφνται», χωρίηονται ι όχι ςε ομάδεσ τα παιδιά ςτθν τάξθ ι ςτο 
διάλειμμα, ςτο ςχολείο; 
 

Στθν ερϊτθςθ που αφορά τθν ομαδοποίθςθ των μακθτϊν/-τριϊν ςτο ςχολείο 
παρατθροφμε ότι ζνα πολφ μεγάλο ποςοςτό (81,2%) απάντθςαν κετικά. «Πχι» 
απάντθςε το 15,2% (βλ. Ρίνακα Ερϊτθςθσ 13). 
 
Πίνακασ ερϊτθςθσ 13. Ομαδοποίθςθ ι χωριςμόσ μακθτϊν/-τριϊν ςτο ςχολείο 
 

Ομαδοποίθςθ Απόλυτθ ςυχνότθτα Σχετικι ςυχνότθτα 

Ναι 160 81,2% 

Πχι 30 15,2% 

Δεν γνωρίηω / δεν απαντϊ 3 1,3% 

Ελλιπι δεδομζνα 4 2,0% 

Σφνολο 197 100% 

 
Ερϊτθςθ 13.1 
Αν ΝΑΛ, κατά τθ γνϊμθ ςασ για πιο λόγο ι για ποιουσ λόγουσ «ομαδοποιοφνται» τα 
παιδιά; 
 

Είναι μικρό το ποςοςτό τθσ αρνθτικισ ομαδοποίθςθσ των παιδιϊν. 
Συγκεκριμζνα, αναφζρονται μόνο δφο περιπτϊςεισ κλοπισ από μακθτζσ/-τριεσ και 
16 περιπτϊςεισ μακθτϊν/-τριϊν που βαςανίηουν και ξευτελίηουν ςυμμακθτζσ τουσ. 
Το μεγαλφτερο ποςοςτό των παιδιϊν ομαδοποιοφνται για να παίηουν ποδόςφαιρο 
και άλλα παιχνίδια (44,1%) ι για να μελετοφν μαηί (14,7%), Υπάρχει και ζνα 
ποςοςτό 21,9% περιπτϊςεων όπου ομαδοποιοφνται «για να κάνουν ςκανταλιζσ».  

Στθν κατθγορία «άλλο» οι περιςςότεροι εκπαιδευτικοί (41) απάντθςαν ότι οι 
ομαδοποιιςεισ των μακθτϊν/-τριϊν ςχθματίηονται για να αναπτφξουν φιλικζσ 
ςχζςεισ, επειδι ταιριάηουν περιςςότερο με βάςθ τα κοινά τουσ ενδιαφζροντα, για 
να παίξουν χωρίσ να ζχουν απαραίτθτα αρνθτικό χαρακτιρα. Οριςμζνοι 
εκπαιδευτικοί αναφζρουν ότι ομαδοποιοφνται για να αντλιςουν ικανοποίθςθ από 
τθν ομάδα (3), λόγω γνωριμίασ από προθγοφμενεσ τάξεισ, για να αςχολοφνται με 
τραγοφδια ςτο κινθτό, να καπνίηουν ι να αςχολοφνται με μθχανζσ και αυτοκίνθτα 
ζξω από το ςχολείο, για να μιλοφν για προςωπικά τουσ κζματα, για να κάνουν 
ομαδικζσ εργαςίεσ και δραςτθριότθτεσ, για να παίηουν ςτα διαλείμματα, επειδι 
προζρχονται από τον ίδιο κοινωνικό χϊρο, λόγω εκνικότθτασ ι λόγω ςχζςεων που 
αναπτφςςονται ανάμεςα ςτα δφο φφλα (για ςυναιςκθματικοφσ λόγουσ) (βλ. Ρίνακα 
Ερϊτθςθσ 13.1).  

Χαρακτθριςτικά αναφζρουν: «Τα παιδιά ομαδοποιοφνται γιατί ιδθ ζχουν 
αναπτφξει φιλικζσ ςχζςεισ μεταξφ τουσ. Οι ομαδοποιιςεισ δεν ζχουν αρνθτικό 
χαρακτιρα»· «Ομάδεσ ι παρζεσ ςχθματίηουν με βάςθ κοινά ενδιαφζροντα, 
ταίριαςμα χαρακτιρων, τμιματα ειδικοτιτων ςχετικϊν ι ίδιων μεταξφ τουσ, για να 
πειράξουν και να αςτειευτοφν με κάποιον, να του πάρουν τα πράγματα (π.χ. 
μπουφάν, κινθτό) που τα ξαναδίνουν αργότερα»· «Ομαδοποιοφνται ανάλογα με τισ 
παρζεσ που ζχουν επιλζξει να ανικουν και όχι για να ζχουν παραβατικζσ 
ςυμπεριφορζσ»· «για να αντλιςουν ικανοποίθςθ από το γεγονόσ και μόνο ότι 
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ανικουν κάπου»· «γιατί πολλζσ φορζσ ςτισ θλικίεσ τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
δθμιουργοφνται ομόφυλεσ φιλίεσ και ςυχνά τα αγόρια με τα κορίτςια ςυγκροφονται 
προκειμζνου να επιβλθκοφν ( ο ζνασ ςτον άλλο ) ι μια ομάδα ςτθν άλλθ»· 
«ςυνικωσ με παιδιά που ζχουν ίδια ςυμφζροντα που μοιάηουν ςτισ ιδζεσ μεταξφ 
τουσ»· «γιατί «ταιριάηουν» περιςςότερο, ζχουν κοινά χαρακτθριςτικά ι 
ενδιαφζροντα»· «για να μιλάνε-αναλφουν προςωπικά τουσ κζματα που αφοροφν 
ομαδικζσ εργαςίεσ και δραςτθριότθτεσ»· «χάριν κοινϊν ενδιαφερόντων (μουςικϊν 
προτιμιςεων) γειτονιάσ, ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων, παλαιότερθσ φιλίασ»· 
«προςωπικι ςυμπάκεια, κοινά ενδιαφζροντα»· «γιατί ςυνδζονται φιλικά ι ζχουν 
και κοινζσ εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ, γιατί ςυμπίπτουν τα ενδιαφζροντά τουσ, 
για λόγουσ που ζχουν να κάνουν με τισ ςχζςεισ των δφο φφλων –ςυναιςκθματικοφσ, 
προζρχονται από τον ίδιο κοινωνικό χϊρο».  
 
Πίνακασ ερϊτθςθσ 13.1. Λόγοι ομαδοποίθςθσ 
 

Λόγοι Απόλυτθ ςυχνότθτα Σχετικι ςυχνότθτα  

Για να μελετοφν 
μαηί 

45 14,7 27,4 

Για να παίηουν 
ποδόςφαιρο ι 
άλλα παιχνίδια 

135 44,1 82,3 

Για να κάνουν 
ςκανταλιζσ 

67 21,9 40,9 

Για να 
βαςανίηουν, να 
εξευτελίηουν 
αδφναμουσ 
μακθτζσ/-τριεσ 

16 5,2 9,8 

Για παίρνουν από 
κάποιο παιδί 
λεφτά, μπουφάν, 
κινθτό 

2 0,7 1,2 

Για άλλουσ 
λόγουσ 

41 13,4 25,0 

Σφνολο 306 100 186,6 

 
Ερϊτθςθ 13.2 
Ζχουν αυτζσ οι ομάδεσ αρχθγό; 
 

Το μεγαλφτερο  ποςοςτό των εκπαιδευτικϊν (36%) ζδωςαν τθν απάντθςθ «δεν 
γνωρίηω/δεν απαντϊ» ςτθν ερϊτθςθ αν υπάρχει αρχθγόσ ςε αυτζσ τισ ομάδεσ. 
Ακολουκεί θ κατθγορία των εκπαιδευτικϊν που απάντθςαν κετικά ςε αυτι τθν 
ερϊτθςθ (32%), ενϊ αρνθτικά απάντθςαν το 26,4% (βλ. Ρίνακα Ερϊτθςθσ 13.2).  
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Πίνακασ ερϊτθςθσ 13.2. Φπαρξθ αρχθγοφ ςτθν ομάδα 
 

Απάντθςθ Απόλυτθ 
ςυχνότθτα 

Σχετικι ςυχνότθτα 

Ναι 63 32 

Πχι 52 26,4 

Δεν απαντϊ / δεν γνωρίηω 71 36 

Ελλιπι δεδομζνα 11 5,6 

Σφνολο 197 100 

 
Ερϊτθςθ 13.3  
Αν ΝΑΛ, τι χαρακτθριςτικά ζχει ςυνικωσ ο αρχθγόσ αυτόσ (π.χ. φφλο, επίδοςθ κ.λπ.). 
 

Σφμφωνα με τισ απαντιςεισ των ερωτωμζνων τα χαρακτθριςτικά του/τθσ 
αρχθγοφ τθσ ομάδασ είναι τα ακόλουκα: 

Α. Αγόρι (ζφθβοσ) μζτριασ ι χαμθλισ επίδοςθσ, ακλθτικόσ, με καλι ςωματικι 
επίδοςθ, κακισ διαγωγισ, με επικετικι ςυμπεριφορά, που δεν υπακοφει ςτουσ 
κανόνεσ του ςχολείου, που πρωτοςτατεί ςτισ καταλιψεισ, ςτισ εκδρομζσ και ςτισ 
άλλεσ ςχετικζσ εκδθλϊςεισ, χωρίσ ξεχωριςτζσ επιδόςεισ, «θρωποιθμζνοσ», που 
αντιμετωπίηει οικογενειακά προβλιματα (22 απαντιςεισ).  

Β. Αγόρι λαοφιλισ, δθμοφιλισ, ιςχυρι προςωπικότθτα, ζξυπνοσ, ο «μάγκασ» 
τθσ παρζασ, αγαπθτόσ, δυνατόσ, θγετικόσ, ζντονθ προςωπικότθτα, δθμοφιλισ, 
κοινωνικόσ, καλι επικοινωνία.  

Ζχει τθν αποδοχι των υπολοίπων γιατί είναι διεκδικθτικόσ ςτα αιτιματα των 
μακθτϊν/-τριϊν ςτο Σφλλογο των κακθγθτϊν/-τριϊν. Είναι είτε καλόσ ι κακόσ 
μακθτισ/-τρια, ι ζχει δφναμθ ςωματικι (20). 

Χαρακτθριςτικά αναφζρουν: «Είναι λαοφιλισ, ζχει χιοφμορ, είναι ζξυπνοσ, 
πείκει τουσ άλλουσ να πράττουν ό,τι τουσ λζει, ενϊ ο ίδιοσ τθν κρίςιμθ ςτιγμι είναι 
αμζτοχοσ». 

Γ. Ανεξαρτιτωσ φφλου (αγόρι ι κορίτςι). Το φφλο δεν παίηει ρόλο. Δεν υπάρχει 
εμφανισ διάκριςθ με βάςθ του φφλο, είναι ταραξίεσ ςτθν τάξθ, επιβάλλονται με 
«μαγκιά», ζχουν υψθλι αυτοεκτίμθςθ, ζχουν αίςκθμα ανωτερότθτασ απζναντι 
ςτουσ υπόλοιπουσ, όλων των επιδόςεων, ςυνικωσ χαμθλϊν, εμφανίηουν 
δυναμιςμό και ζντονθ προςωπικότθτα, προζρχονται από οικογζνειεσ που δεν 
αςχολοφνται με τθν επίδοςθ των παιδιϊν τουσ (16 απαντιςεισ).  

Χαρακτθριςτικά αναφζρουν:  
 Συνικωσ, αρχθγόσ είναι μακθτισ ι μακιτρια με υψθλότερεσ επιδόςεισ, 

ιδιαίτερθ κοινωνικότθτα και εξυπνάδα. Άλλεσ ομάδεσ επιλζγουν ωσ αρχθγό τουσ τον 
πιο «ηωθρό» μακθτι/-τρια, αυτόν/-ι που δεν φοβάται να αντιπαρατεκεί απζναντι 
ςτο ςφλλογο των κακθγθτϊν ι τον Διευκυντι του ςχολείου», «πολφ καλι ι πολφ 
κακι επίδοςθ, είναι δραςτιριοσ/-α, προκαλεί το ενδιαφζρον των εκπαιδυετικϊν 
(κετικά ι αρνθτικά).  

«Άντρασ, χωρίσ επίδοςθ ςτο ςχολείο, που μπορεί να βγάηει γλϊςςα ςε 
κακθγθτζσ και να δείχνει πωσ δεν υπακοφει ςε κανόνεσ»· «άτομα δυναμικά, που 
ζχουν ευχζρεια λόγου»· «ιςχφει και ςε κορίτςια και ςε αγόρια. Συνικωσ όχι καλόσ 
μακθτισ, αλλά *που+ επιβάλλεται με μαγκιά»· «ςωματικά δυνατόσ, ψθλόσ, ηωθρόσ 
και ομιλθτικόσ»· «το φφλο δεν παίηει ρόλο. Συνικωσ ο/θ αρχθγόσ είναι δυναμικό 
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παιδί που επιβάλλεται ςτθν ομάδα, ταραξίασ ςε τάξθ και διαλείμματα, χαμθλϊν 
επιδόςεων ςτα μακιματα»· «αγόρι ι κορίτςι δυναμικό, με θγετικό χαρακτιρα, με 
επιρροζσ προσ τουσ άλλουσ»· «θγετικι φυςιογνωμία»· «ζχει τθν αποδοχι των 
υπολοίπων γιατί ςυνικωσ είναι πιο διεκδικθτικόσ, καρραλζοσ ςχετικά με τα 
αιτιματα των μακθτϊν ςτο Σφλλογο των κακθγθτϊν»· «ηωθρόσ, θγετικόσ 
χαρακτιρασ»· «αγόρια με χαμθλι επίδοςθ, αναςφαλι με ζντονθ προςωπικότθτα 
κζλουν τθν προςοχι όλων μασ, γιατί ςυνικωσ ζχουν οικογενειακά προβλιματα»· 
«αγόρι, αγενισ με χαμθλι επίδοςθ»· «όχι καλι επίδοςθ ςτα μακιματα, 
πρωτοςτατοφν ςτισ καταλιψεισ, εκδρομζσ και άλλεσ εκδθλϊςεισ»· «αγόρι ι κορίτςι 
με ιςχυρι προςωπικότθτα»· «επίδοςθ κάτω του μετρίου, επικετικό άτομο, ςυνικωσ 
αγόρι»· «ζχει δθμοφιλι, δυναμικό χαρακτιρα πολλζσ φορζσ επιδίδεται ςε κάποιο 
ςπορ ι είναι πολφ καλόσ μακθτισ-αριςτεφει. Μπορεί να είναι και ο θκοποιόσ τθσ 
παρζασ με ζντονα ςτοιχεία χιοφμορ. Συνικωσ ανεξαρτιτωσ φφλου με μεγάλθ 
κοινωνικότθτα»· «άνδρασ, Ζλλθνασ, μάγκασ»· «κυρίωσ είναι αγόρι, μπορεί να είναι 
καλόσ μακθτισ μπορεί και όχι. Συνικωσ είναι δθμοφιλζσ και κοινωνικό άτομο»· 
«ςυνικωσ είναι αγόρι και χαμθλισ επίδοςθσ και πικανό… φψουσ»· «κακι επίδοςθ, 
μπορεί όμωσ να είναι είτε αγόρι είτε κορίτςι»· «αγόρι, επίδοςθ χαμθλι, αναιδισ 
ςυμπεριφορά»· «ςτισ ομάδεσ κοριτςιϊν κορίτςι, ςτισ ομάδεσ αγοριϊν, αγόρι. 
Υπάρχουν ομάδεσ παιδιϊν με κακι επίδοςθ και ομάδεσ παιδιϊν με καλι και άριςτθ 
επίδοςθ»· «ιςχυρι προςωπικότθτα»· «αγόρι με μζτρια επίδοςθ ςυνικωσ άτακτο»· 
«αγόρι, κακόσ μακθτισ, με οικογενειακά προβλιματα (διαηφγιο, εγκατάλειψθ 
παιδιϊν κ.τ.λ.)».  
 
Ερϊτθςθ 13.4 
Κφματα κλοπισ ι ομάδων που εξευτελίηουν ι βαςανίηουν είναι πάντα τα ίδια 
παιδιά: 
 

Στθν ερϊτθςθ αυτι  παρατθροφμε ότι θ πλειονότθτα των εκπαιδευτικϊν 
ζδωςαν τθν απάντθςθ «δεν γνωρίηω/δεν απαντϊ» ( 60%). Ακολουκεί θ απάντθςθ 
ότι δεν γίνονται πάντα τα ίδια παιδιά κφματα (20,8%), ενϊ ζνα ποςοςτό 7,6% 
απάντθςαν ότι είναι τα ίδια παιδιά (βλ. Ρίνακα Ερϊτθςθσ 13.4).  
 
Πίνακασ ερϊτθςθσ 13.4. Ταυτότθτα των κυμάτων 
 

Ταυτότθτα Απόλυτθ ςυχνότθτα Σχετικι ςυχνότθτα 

Τα ίδια 15 7,6% 

Πχι πάντα τα ίδια 41 20,8% 

Δεν απαντϊ 118 59,9% 

Ελλιπι δεδομζνα 23 11,7 

Σφνολο 197 100,0 
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Ερϊτθςθ 13.5 
Ροια είναι, ςυνικωσ, τα χαρακτθριςτικά των μακθτϊν/-τριϊν ι μακθτριϊν που 
γίνονται κφματα (π.χ. φφλο, επίδοςθ κ.λπ.); 
 

Στθν ερϊτθςθ αυτι κετικι απάντθςθ ζδωςε θ πλειονότθτα των εκπαιδευτικϊν 
(56,3), ενϊ το 32,5% ζδωςαν τθν απάντθςθ «δεν γνωρίηω/δεν απαντϊ» (βλ. Ρίνακα 
Ερϊτθςθσ 13.5). 
Πίνακασ Ερϊτθςθσ 13.5 

Χαρακτθριςτικά 
κυμάτων 

Απόλυτθ ςυχνότθτα Σχετικι ςυχνότθτα 

Κετικζσ 
απαντιςεισ 

111 56,3% 

Δεν γνωρίηω 64 32,5% 

Ελλιπι δεδομζνα 22 11,2 

Σφνολο 197 100,0 

 
Από τουσ εκπαιδευτικοφσ που απάντθςαν κετικά θ πλειονότθτα απάντθςαν ότι 

πρόκειται για μακθτζσ/-τριεσ ανεξαρτιτωσ φφλου, με αδφναμθ προςωπικότθτα, 
που δεν μποροφν να υπεραςπιςτοφν τον εαυτό τουσ, με χαμθλι αυτοεκτίμθςθ, 
ςυνεςταλμζνουσ, που δεν ζχουν πολφ κάρροσ (25 απαντιςεισ). Ακολουκοφν ςε 
μικρότερα ποςοςτά οι απαντιςεισ των ερωτωμζνων που αναφζρουν ότι είναι οι 
ιςυχοι και απομονωμζνοι μακθτζσ/-τριεσ, χαμθλϊν τόνων, ευαίςκθτοι/-εσ, 
εςωςτρεφι και ντροπαλά παιδιά, μοναχικά, που δεν ομαδοποιοφνται και δεν 
μιλάνε πολφ, και ςυνικωσ μελετοφν (15 απαντιςεισ). Στθ ςυνζχεια, ακολουκοφν οι 
απαντιςεισ των εκπαιδευτικϊν που υποςτθρίηουν ότι γίνονται ςυνικωσ κφματα: 
Αγόρια, κυρίωσ με καλι επίδοςθ, με κθλυπρεπι χαρακτθριςτικά, με ιδιαίτερο 
χαρακτιρα και εξωτερικι εμφάνιςθ,  με κάποια «διαφορετικότθτα από το ςφνολο», 
με ιδιαιτερότθτεσ ςτθν εξωτερικι εμφάνιςθ ι με «διαφορετικι ςυμπεριφορά» 
(εφςωμα παιδιά, μικροκαμωμζνα, με ψυχικά προβλιματα, με μακθςιακζσ 
δυςκολίεσ, με προβλιματα ομιλίασ, με προβλιματα εμφάνιςθσ και επικοινωνίασ) 
(13 απαντιςεισ). Αγόρια και κορίτςια με χαμθλι ςυνικωσ επίδοςθ (11 απαντιςεισ), 
ςυνικωσ αγόρια, χαμθλισ επίδοςθσ δυςπροςάρμοςτα  ι και αδφναμα ςωματικά ι 
ευτραφι (9 απαντιςεισ), και τα δφο φφλα αλλά περιςςότερο τα αγόρια, αδφναμου 
χαρακτιρα, ανεξαρτιτωσ επίδοςθσ (2 απαντιςεισ), θ διαφορετικι εκνοτικι 
καταγωγι (2 απαντιςεισ), κορίτςια και αγόρια πολφ καλισ επίδοςθσ και ευγενικά (2 
απαντιςεισ), ςυνικωσ αγόρια και κορίτςια μζτριασ ι χαμθλισ επίδοςθσ ηωθρά και 
ανιςυχα (2 απαντιςεισ), και ακολουκοφν οι μεμονωμζνεσ απαντιςεισ των 
ερωτωμζνων που υποςτθρίηουν ότι είναι ςυνικωσ τα προβλθματικά παιδιά (1 
απάντθςθ), παιδιά με κοινωνικι ςυμπεριφορά, καλά παιδιά (1 απάντθςθ), και τα 
δφο φφλα, καλοί μακθτζσ/-τριεσ, ιςυχοι χαρακτιρεσ (1 απάντθςθ), κορίτςια με 
καλι ι μζτρια επίδοςθ (1 απάντθςθ), μακθτζσ/-τριεσ ανεξαρτιτωσ φφλου, χαμθλϊν 
τόνων που ζχουν ι καλζσ επιδόςεισ ι κακόλου καλζσ (1 απάντθςθ), κορίτςια-
αδφναμοι τφποι χωρίσ ιςχυρό χαρακτιρα, δεν ζχουν τα κφματα ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά αλλά αδιακρίτωσ μπορεί να πζςει κάποιοσ κφμα κλοπισ του 
κινθτοφ ι του χαρτηιλικιοφ του, παιδιά που κίγονται που προζρχονται από 
οικογζνειεσ με προβλθματικζσ ςυμπεριφορζσ, παιδιά που ξεχωρίηουν γιατί ζχουν 
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κάτι που λείπει από τα άλλα παιδιά, μακθτζσ/-τριεσ καλοί ζωσ άριςτοι που 
προζρχονται από οικογζνειεσ που νοιάηονται για τα παιδιά τουσ.  

 Αναφζρουμε ςτθ ςυνζχεια τισ απαντιςεισ των ερωτωμζνων, όπωσ 
διατυπϊνονται από τουσ/τισ ίδιουσ/-ιεσ: «δεν ζχει ςχζςθ το φφλο, παιδιά ςυνικωσ 
ςυνεςταλμζνα ι με ιδιαίτερα προβλιματα (ψυχικά, ςωματικά)· «κορίτςια και 
αγόρια πολφ καλισ επίδοςθσ και ευγενικά»· «αγόρια και κορίτςια άριςτθσ 
επίδοςθσ, ιπιοι χαρακτιρεσ χαμθλϊν τόνων και εχζμυκα παιδιά»· «μακθτζσ με 
χαμθλζσ επιδόςεισ και προβλιματα κοινωνικοποίθςθσ»· «και τα δφο φφλα, 
μοναχικά που δεν ομαδοποιοφνται, που δεν μιλάνε πολφ και ςυνικωσ μελετοφν»· 
«ιπιοι χαρακτιρεσ, χαμθλϊν τόνων»· «κορίτςια και αγόρια που δεν ζχουν 
ςωματικι ανάπτυξθ ι είναι απομονωμζνα, κορίτςια που είναι ελεφκερα»· και «δεν 
υπάρχει ςυνταγι ςτθν κλοπι». Ωσ προσ τον εξευτελιςμό, παίηουν ρόλο παράγοντεσ 
όπωσ «θ διαφορετικότθτα», το «επίπεδο πολιτιςμοφ», Θ «επίδοςθ», «αγόρια και 
κορίτςια χαμθλοφ διανοθτικοφ επιπζδου, χαμθλϊν επιδόςεων ςτο ςχολείο», 
«κορίτςια και αγόρια αδφναμα ςε επίδοςθ ι μθ αποδεκτά εμφανιςιακά κοντά-
παχουλά», «αγόρια μικρόςωμα, ιρεμα και με χαμθλζσ επιδόςεισ», «και των δφο 
φφλων όλων των επιδόςεων, παιδιά που είτε δεν είναι ιδιαίτερα αποδεκτά από το 
ςφνολο είτε ζχουν αδφναμο χαρακτιρα, είτε αντίκετα εκδθλϊνουν ζντονθ 
επικετικότθτα», «κυρίωσ παιδιά παχουλά με πρόβλθμα ςτθν ομιλία, με κάποιεσ 
εξωτερικζσ ιδιαιτερότθτεσ κακϊσ και δειλά παιδιά και ίςωσ καλοί μακθτζσ», 
«ευαίςκθτα, ντροπαλά παιδιά και από τα δφο φφλα», «αγόρια χαμθλισ ςχολικισ 
επίδοςθσ», «κορίτςια αδφναμοι τφποι, χωρίσ ιςχυρι προςωπικότθτα», «αδιακρίτωσ 
φφλου και επίδοςθσ, ςυνικωσ ιπιων τόνων», «ςυνικωσ τα κορίτςια ‘επιτίκενται’ ςε 
κορίτςια και τα αγόρια ςε αγόρια», «θ επίδοςθ των κυμάτων είναι ςε άλλεσ 
περιπτϊςεισ κακι και ςε λίγεσ καλι-άριςτθ», «παιδιά που κίγονται εφκολα, παιδιά 
που προζρχονται από οικογζνειεσ με προβλιματα ςυμπεριφοράσ των γονιϊν», 
«αναςφάλεια, απομόνωςθ από τουσ ςυνομθλίκουσ τουσ, κάποιο πρόβλθμα 
εμφάνιςθσ ι επικοινωνίασ με τουσ άλλουσ», «αγόρια μικροκαμωμζνα», «αδφνατα, 
άςχθμα μικροκαμωμζνα ι βρόμικα αγόρια», «κορίτςια μειωμζνθσ αντίλθψθσ». 
 
Ερϊτθςθ 13.6 
Ροια είναι, ςυνικωσ, τα χαρακτθριςτικά των δραςτϊν (π.χ. φφλο, επίδοςθ κ.λπ.); 
 

Στθν ερϊτθςθ αυτι θ πλειονότθτα των εκπαιδευτικϊν προςδιόριςαν αυτά τα 
χαρακτθριςτικά (60,4%), ενϊ ζνα ποςοςτό 27,4% ζδωςαν τθν απάντθςθ «δεν 
γνωρίηω/δεν απαντϊ» (βλ. Ρίνακα Ερϊτθςθσ 13.6). 

 
Πίνακασ Ερϊτθςθσ 13.6 

Χαρακτθριςτικά 
δραςτϊν 

Απόλυτθ ςυχνότθτα Σχετικι ςυχνότθτα 

Κετικζσ 
απαντιςεισ 

119 60,4% 

Δεν γνωρίηω 54 27,4 

Ελλιπι δεδομζνα 24 12,7 

Σφνολο 197 100 
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Θ πλειονότθτα των ερωτωμζνων ςτθν ερϊτθςθ αυτι απάντθςε ότι είναι αγόρια 
με τα εξισ χαρακτθριςτικά: μζτρια ι κακι επίδοςθ, δυναμικοφ χαρακτιρα, με 
τάςεισ αρχθγικζσ, ηωθροί, με προβλθματικζσ οικογενειακζσ ςχζςεισ, μεγαλφτερθσ 
θλικίασ από τουσ μικρότερουσ ςυμμακθτζσ/-τριζσ τουσ, χωρίσ ενδιαφζρον για το 
ςχολείο, που παρουςιάηουν κοινωνικζσ αποκλίςεισ, με ελλιπι επίβλεψθ από τθν 
οικογζνεια, ίςωσ κάποια αγόρια ζχουν κακοποιθκεί, κάποιοι παραςφρονται και 
εμπλζκονται ςε ςυμμορίεσ ανθλίκων (39 απαντιςεισ). Ακολουκοφν οι απαντιςεισ 
των ερωτωμζνων που αναφζρουν ότι είναι αγόρια και κορίτςια χαμθλισ ι μζτριασ 
επίδοςθσ, δυναμικοφ χαρακτιρα και ευζξαπτα με δυςκολίεσ προςαρμογισ ςτουσ 
κανόνεσ του ςχολείου (8 απαντιςεισ), παιδιά με ςωματικι δφναμθ (3 απαντιςεισ), 
επικετικά, με ατίκαςο χαρακτιρα, με τάςεισ να ψεφδονται και να δθμιουργοφν 
προβλιματα (2 απαντιςεισ), παιδιά που κζλουν να «φανοφν» και να τραβιξουν τθν 
προςοχι, που ζχουν τθν τάςθ να κάνουν επίδειξθ δφναμθσ (3 απαντιςεισ),  και των 
δφο φφλων με πολφ υψθλζσ ι χαμθλζσ επιδόςεισ (3 απαντιςεισ), μεταναςτευτικισ 
καταγωγισ με χαμθλι επίδοςθ (3 απαντιςεισ) και, τζλοσ, υπάρχουν οι 
μεμονωμζνεσ απαντιςεισ που αναφζρουν ότι είναι μακθτζσ/-τριεσ υπερκινθτικοί, 
που δεν τα καταφζρνουν ςτα μακιματα, αδιάφοροι (1 απάντθςθ), παιδιά με 
ψυχολογικά προβλιματα και οικογενειακι ηωι ταραχϊδθ (1 απάντθςθ), μακθτζσ/-
τριεσ με ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά (1 απάντθςθ), ςυνικωσ αγόρια με χαμθλι 
αυτοεκτίμθςθ (1 απάντθςθ).  

 Χαρακτθριςτικά οι εκπαιδευτικοί αναφζρουν: «οι δράςτεσ είναι αγόρια 
χαμθλισ επίδοςθσ ςτο ςχολείο, μερικζσ φορζσ με καλφτερθ οικονομικι κατάςταςθ 
από τα κφματα, χαμθλισ αυτοεκτίμθςθσ, αυτοκαταςτροφικά»· «Ζλλθνεσ, μζτριοι 
μακθτζσ»· «αγόρια που δεν ζχουν ενδιαφζρον για το ςχολείο»· «αγόρια μζτριασ ι 
χαμθλισ επίδοςθσ»· «ςυνικωσ αγόρια, ςπανιότερα κορίτςια με κακι επίδοςθ, 
ελλιπι επίβλεψθ από το ςπίτι και με οικογενειακά προβλιματα»· «μιμοφνται τον 
‘αρχθγό’, επικετικά βίαια με τάςεισ να ψεφδονται ι να δθμιουργοφν ιςτορίεσ»· 
«αγόρια ςυνικωσ με χαμθλζσ επιδόςεισ ςτα μακιματα, παιδιά από οικογζνειεσ που 
ζχουν διαλυκεί, με κοινωνικζσ αποκλίςεισ»· «ίςωσ παιδιά κακοποιθμζνα, κάποια 
που παραςφρονται και εμπλζκονται ςε ςυμμορίεσ ανθλίκων»· «αγόρια κακοί 
ςυνικωσ μακθτζσ από οικογζνειεσ με προβλιματα (χωριςμζνοι), γονείσ άνεργοι, 
φτωχοί, αμόρφωτοι)»· «μεγαλόςωμα αγόρια, με χαμθλι ι υψθλι επίδοςθ», «και 
των δφο φφλων με πολφ υψθλζσ ι χαμθλζσ επιδόςεισ»· «ογκϊδεισ ςωματικά»· 
«αγόρια με εμπιςτοςφνθ ςτθν νοθτικι και ςωματικι τουσ δφναμθ»· «αγόρια με 
χαμθλι επίδοςθ, παιδιά που ςτζλνονται με το ηόρι ςχολείο για να πάρουν κάποιο 
χαρτί»· «παιδιά που και τα ίδια αντιμετωπίηουν προβλιματα ςτο οικογενειακό 
περιβάλλον τουσ»· «αγόρια, κακοί μακθτζσ, ‘τςαμπουκάδεσ’ του ςχολείου»· 
«ατίκαςοι, επικετικοί χαρακτιρεσ»· «παιδιά με αγζνεια και αςζβεια, αγόρια με 
χαμθλι επίδοςθ»· «παιδιά χαμθλϊν ςχολικϊν επιδόςεων δίχωσ ςτιριξθ 
οικογενειακι»· «νομίηω δεν υπάρχει διάκριςθ φφλου του δράςτθ περιςτατικϊν 
κλοπισ (φαινόμενο που ενίοτε παρατθρείται ) και όςον αφορά τθν επίδοςθ δεν 
γνωρίηω ποια μπορεί να είναι ςυνικωσ»· «υπάρχουν ομάδεσ παιδιϊν με κακι 
επίδοςθ και ομάδεσ παιδιϊν με καλι και άριςτθ επίδοςθ»· «παιδιά που κζλουν να 
φανοφν, να κάνουν τον ζξυπνο χωρίσ να είναι»· «για τα μεμονωμζνα περιςτατικά, 
πρόκειται κυρίωσ για παιδιά που προςπακοφν να τραβιξουν τθν προςοχι και 
μάλλον ηθλεφουν για τθν ευδαιμονία άλλων»· «κακοί μακθτζσ, φαςίςτεσ». 
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Ερϊτθςθ 13.7 
Γνωρίηετε, ενδεχομζνωσ, ποιοσ αποφαςίηει, κάκε φορά, ποιοσ μακθτισ ι ποια 
μακιτρια κα είναι το κφμα και ποιοι οι κφτεσ ι δράςτεσ; 
 
Πίνακασ Ερϊτθςθσ 13.7 

Χαρακτθριςτικά 
δραςτϊν 

Απόλυτθ ςυχνότθτα Σχετικι ςυχνότθτα 

Κετικζσ 
απαντιςεισ 

119 60,4% 

Δεν γνωρίηω 54 27,4 

Ελλιπι δεδομζνα 24 12,7 

Σφνολο 197 100 

 
Στθν ερϊτθςθ αυτι μεγάλο τμιμα των εκπαιδευτικϊν δεν ζδωςαν απάντθςθ. 

Πςοι απάντθςαν υποςτθρίηουν ότι οι αποφάςεισ λαμβάνονται: 
 α. από ζναν από τθν ομάδα δραςτϊν,  
β. από τον αρχθγό ι τον ‘παρά τον αρχθγό’,  
γ. από όλουσ μαηί, ομάδα και αρχθγό,  
δ. επιτόπου, όχι οργανωμζνα και, τζλοσ,  
ε. από τουσ κακοφσ μακθτζσ/-τριεσ. 
 
Ερϊτθςθ 14 
Καταγωγι εμπλεκόμενων μακθτϊν/-τριϊν 
 
Ραρατθροφμε ότι ζνα ποςοςτό 64,1% απάντθςαν ότι  οι εμπλεκόμενοι/-εσ 
μακθτζσ/-τριεσ είναι ελλθνικισ και μεταναςτευτικισ καταγωγισ. Ζνα μεγάλο, 
επίςθσ, ποςοςτό αναφζρουν ότι οι εμπλεκόμενοι/-εσ είναι ελλθνικισ καταγωγισ 
(32%), ενϊ μόνο 4% αναφζρουν ότι οι εμπλεκόμενοι/-εσ είναι μετανάςτεσ. Στθν 
κατθγορία «χϊρα προζλευςθσ εμπλεκομζνων μακθτϊν/-τριϊν» δόκθκαν οι 
απαντιςεισ: ωςία, Αλβανία. 
 
Πίνακασ ερϊτθςθσ 14. Καταγωγι εμπλεκομζνων μακθτϊν/-τριϊν 
 

Καταγωγι Απόλυτθ 
ςυχνότθτα 

Σχετικι 
ςυχνότθτα 

Ποςοςτό επί 
των 
περιπτϊςεων 

Ζλλθνεσ 33 32,0% 34,7 

Μεταναςτευτικισ 
καταγωγισ 

4 3,9% 4,2 

Και τα δφο 66 64,1% 69,5 

Σφνολο 103 100% 108,4 
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Ερϊτθςθ 16 
Ρϊσ αντιδροφν θ διεφκυνςθ και ο ςφλλογοσ διδαςκόντων του ςχολείου ςτισ 
«ομαδοποιιςεισ» που γίνονται με αρνθτικό ςτόχο, δθλαδι όχι με καλό ςκοπό; 
 

Στθν ερϊτθςθ αυτι παρατθροφμε ότι θ πλειονότθτα των εκπαιδευτικϊν 
απάντθςαν και προςδιόριςαν τουσ τρόπουσ αντίδραςθσ. Ζνα ποςοςτό 21,3% ζδωςε 
τθν απάντθςθ «δεν γνωρίηω/δεν απαντϊ». 

 
Πίνακασ Ερϊτθςθσ 16 

Τρόποσ αντίδραςθσ τθσ 
διεφκυνςθσ ςτισ ομαδοποιιςεισ 

Απόλυτθ ςυχνότθτα Σχετικι ςυχνότθτα 

Εκπαιδευτικοί που απάντθςαν 131 66,5% 

Δεν γνωρίηω 42 21,3% 

Ελλιπι δεδομζνα 24 12,9% 

Σφνολο 197 100 

 
Θ πλειονότθτα των εκπαιδευτικϊν ςτθν ερϊτθςθ αυτι απάντθςαν ότι θ 

διεφκυνςθ ότι ζχει ζνα κετικό, παραινετικό και ςυμβουλευτικό ρόλο, ςυηθτά και 
ςυνδιαλζγεται με μακθτζσ/-τριεσ, γονείσ, ψυχολόγουσ και τθ διεφκυνςθ, κάνει 
ςυηθτιςεισ περί διαφορετικότθτασ και αποδοχισ των άλλων, εντοπίηει και 
αποκαρρφνει τζτοιεσ ςυμπεριφορζσ (40 απαντιςεισ). Ακολουκοφν με μικρότερα 
ποςοςτά οι απαντιςεισ των ερωτωμζνων που αναφζρουν ότι επιβάλλονται 
τιμωρίεσ, πεικαρχικά μζτρα και ποινζσ ςτουσ δράςτεσ, ανάλογα με το αδίκθμα (19 
απαντιςεισ). Επίςθσ, γίνονται παρατθριςεισ και ζντονεσ ςυςτάςεισ ςτουσ μακθτζσ/-
τριεσ και, αν δεν ςυμμορφωκοφν, απευκφνονται ςτουσ γονείσ (10 απαντιςεισ), 
επιδιϊκεται ζγκαιροσ εντοπιςμόσ και αποκάρρυνςθ τζτοιων ςυμπεριφορϊν, 
οργανϊνεται πρόλθψθ (5 απαντιςεισ), καλοφνται οι γονείσ και παρζχονται 
ςυμβουλζσ (4 απαντιςεισ), καταβάλλεται προςπάκεια διάςπαςθσ τθσ ομάδασ 
μοίραςμα των ταραξιϊν με απομόνωςθ αρχθγοφ, τιμωρία παραβατϊν και 
προςταςία αδυνάτων (4 απαντιςεισ), πραγματοποιείται ςυηιτθςθ του 
προβλιματοσ μζςα ςτθν τάξθ με δραςτθριότθτεσ που αναπτφςςουν ςυνεργαςία, 
επιλζγεται ζνταξθ ςε πολιτιςτικά προγράμματα, προετοιμαςία εορτϊν (3 
απαντιςεισ), θ αντίδραςθ είναι τυπικι και όχι επί τθσ ουςίασ (2 απαντιςεισ), θ 
διεφκυνςθ και ο ςφλλογοσ δεν δίνουν ςθμαςία και αγνοοφν το κζμα (2 απαντιςεισ) 
και, τζλοσ, αποβολι και αλλαγι ςχολικοφ περιβάλλοντοσ μακθτϊν/-τριϊν.  
 
Ερϊτθςθ 17 
Ρϊσ αντιδρά ςυνικωσ θ  οικογζνεια του κφματοσ; 
 

Στθν ερϊτθςθ αυτι οι μιςοί ερωτϊμενοι/-εσ απάντθςαν και προςδιόριςαν τουσ 
τρόπουσ αντίδραςθσ, ενϊ ζνα ποςοςτό 37% επζλεξαν «δεν γνωρίηω/δεν απαντϊ». 
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Πίνακασ Ερϊτθςθσ 17 

Αντίδραςθ 
οικογζνειασ 
κφματοσ 

Απόλυτθ ςυχνότθτα Σχετικι ςυχνότθτα 

Εκπαιδευτικοί που 
απάντθςαν 

100 50,8% 

Δεν γνωρίηω/δεν 
απαντϊ 

73 37,1% 

Ελλιπι δεδομζνα 24 12,2% 

Σφνολο 197 100% 

 
Θ πλειονότθτα των ερωτωμζνων ςτθν ερϊτθςθ που αφορά τθν αντίδραςθ τθσ 

οικογζνειασ του κφματοσ απάντθςαν ότι οι γονείσ του κφματοσ ζρχονται ςτο 
ςχολείο εμφανϊσ προβλθματιςμζνοι, αντιδροφν ζντονα και αρνθτικά 
αγανακτθμζνοι και διαμαρτφρονται ρίχνοντασ ευκφνεσ ςτουσ κακθγθτζσ/-τριεσ, 
κάνουν παράπονα ςτθ διεφκυνςθ ηθτϊντασ κάποια τιμωρία των δραςτϊν, ϊςτε να 
μθν ενοχλθκεί το παιδί τουσ (18 απαντιςεισ). Στθ ςυνζχεια τα ποςοςτά 
επιμερίηονται ωσ εξισ: 15 είναι οι απαντιςεισ των ερωτωμζνων που υποςτθρίηουν 
ότι οι γονείσ ζρχονται ςτο ςχολείο, ςυηθτοφν, κατανοοφν το πρόβλθμα και 
ςυνεργάηονται με τουσ εκπαιδευτικοφσ και τθ Διεφκυνςθ του ςχολείου, 
προςζρχονται ςτο ςχολείο για να ενθμερωκοφν και περιμζνουν ςτιριξθ από 
κακθγθτζσ/-τριεσ. Ακολουκοφν οι απαντιςεισ των ερωτωμζνων που υποςτθρίηουν 
ότι θ αντίδραςθ τθσ οικογζνειασ του κφματοσ εξαρτάται από τθν ίδια τθν οικογζνεια 
(6 απαντιςεισ). Τζλοσ, ςε μικρότερα ποςοςτά οι εκπαιδευτικοί υποςτθρίηουν ότι θ 
οικογζνεια αντιδρά με αδιαφορία όταν τα προβλιματα είναι ιπιασ μορφισ (4 
απαντιςεισ), δείχνει αγωνία και ενδιαφζρον για τθν τφχθ του παιδιοφ τουσ (3 
απαντιςεισ), υποςτθρίηει το παιδί τουσ και ηθτά προςταςία και δικαιοςφνθ από 
τουσ δαςκάλουσ και το ςχολείο (4 απαντιςεισ), κορυβείται και ηθτάει ι επιχειρεί 
αλλαγι ςχολικοφ περιβάλλοντοσ για το παιδί (3 απαντιςεισ), φοβάται να μιλιςει 
και να αντιδράςει όπωσ κα ικελε (2 απαντιςεισ), απειλζσ και αγωγζσ ςτα παιδιά 
που ενοχλοφν το κφμα όταν το ςυμβάν είναι ςοβαρό (2 απαντιςεισ), λίγεσ 
οικογζνειεσ το μακαίνουν, κυρίωσ από τουσ ςυμμακθτζσ/-τριεσ του κφματοσ (2 
απαντιςεισ), άλλεσ φορζσ παραπονιοφνται ζντονα και άλλεσ το δζχονται ςαν κάτι 
φυςικό.  

Χαρακτθριςτικζσ είναι οι εξισ  απαντιςεισ των ερωτωμζνων εκπαιδευτικϊν 
ςχετικά με τθν αντίδραςθ των γονζων του κφματοσ: «καταφεφγουν ςε αγωγζσ και 
ειδικά μζςα όταν το ςυμβάν είναι ςοβαρό»· «εκφράηουν παράπονα και ηθτοφν τθ 
βοικεια του ςχολείου»· «απευκφνονται ςτο δάςκαλο τθσ τάξθσ ι το διευκυντι, 
διαμαρτφρονται και πολλζσ φορζσ καβγαδίηουν με τουσ γονείσ των δραςτϊν»· 
«διαμαρτφρονται αλλά και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ αδιαφοροφν»· «αντιμετωπίηουν 
το περιςτατικό με αγωνία και ενδιαφζρον για τθν τφχθ του παιδιοφ τουσ»· «ηθτοφν 
δικαιοςφνθ»· «επικοινωνοφν με τθ δαςκάλα ι τθ Διεφκυνςθ του ςχολείου και τον 
ψυχολόγο του ςχολείου»· «δεν ξζρουν τι να κάνουν»· «ςυνικωσ ςυνεργάηονται με 
τουσ γονείσ του δράςτθ για να βρεκεί κάποια λφςθ»· «άλλεσ φορζσ παραπονιοφνται 
ζντονα και άλλεσ το δζχονται ςαν κάτι φυςικό»· «όςοι γονείσ διακζτουν χρόνο να 
αςχολθκοφν με τα παιδιά τουσ καταλαβαίνουν και ςυνεργάηονται»· «φοβοφνται να 
αντιδράςουν όπωσ κα ικελαν»· «παίρνουν το παιδί από το ςχολείο και το 
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πθγαίνουν ςε κάποιο άλλο»· «κάποιεσ φορζσ το αγνοοφν, κακϊσ  το κφμα δεν 
μιλάει»· «ρίχνουν το φταίξιμο εξ ολοκλιρου ςτον τιμωροφμενο, ενϊ μπορεί να ζχει 
προκαλζςει το κφμα τθν αναταραχι-να ζχει μερίδιο ευκφνθσ»· «προςπακοφν να 
υποςτθρίξουν το παιδί τουσ και ζρχονται ςε επαφι με τθ διεφκυνςθ του ςχολείου»· 
«ποικίλλουν οι αντιδράςεισ κατά περίπτωςθ»· «ενίοτε κάνουν τθν εμφάνιςι τουσ οι 
γονείσ και διαμαρτφρονται και μάλιςτα κάποιοι ζντονα, υπάρχουν όμωσ και 
περιπτϊςεισ γονζων που αδιαφοροφν, τουλάχιςτον όταν πρόκειται για περιςτατικά 
ιπιασ μορφισ»· «είναι πρόκυμοι ςυνικωσ να μιλιςουν και να βοθκιςουν ςτθ λφςθ 
του προβλιματοσ»· «ζρχονται και ηθτοφν προςταςία»· «προςζρχονται ςτο ςχολείο 
για να ενθμερωκοφν πλιρωσ για τα ςυμβάντα»· «απλά ενθμερϊνουν για το 
πρόβλθμα του παιδιοφ και περιμζνουν ςτιριξθ από τουσ κακθγθτζσ»· 
«κορυβοφνται και ηθτοφν να πάρουν το παιδί από το ςχολείο μιπωσ και 
επαναλθφκεί το φαινόμενο»· «αντιδροφν υπερπροςτατευτικά και εμπλζκονται ςτο 
γεγονόσ, απευκφνονται ςτουσ γονείσ του κφτθ, παροτρφνουν το παιδί να κάνει το 
ίδιο»· «με ςυνεργαςία ι αδιαφορία».  
 
Ερϊτθςθ 18 
Ρϊσ αντιδρά ςυνικωσ θ οικογζνεια του δράςτθ ι των δραςτϊν; 
 

Στθν ερϊτθςθ αυτι παρατθροφμε, ότι πάνω από τουσ μιςοφσ ερωτωμζνουσ/-εσ 
απάντθςαν και προςδιόριςαν τουσ τρόπουσ αντίδραςθσ τθσ οικογζνειασ του δράςτθ 
(52,8%). Ζνα ποςοςτό 35% ζδωςαν τθν απάντθςθ «δεν γνωρίηω/δεν απαντϊ». 

 
Πίνακασ Ερϊτθςθσ 18 

Αντίδραςθ 
οικογζνειασ δράςτθ 

Απόλυτθ 
ςυχνότθτα 

Σχετικι ςυχνότθτα 

Εκπαιδευτικοί που 
απάντθςαν 

104 52,8% 

Δεν γνωρίηω/δεν 
απαντϊ 

69 35% 

Ελλιπι δεδομζνα 24 12,2% 

Σφνολο 197 100 

 
Οι περιςςότεροι/-εσ ερωτϊμενοι/-εσ απάντθςαν ότι θ οικογζνεια του δράςτθ 

δεν αναγνωρίηει το ςφάλμα του παιδιοφ τθσ και αντιδρά αμυντικά, διαμαρτφρεται 
και δικαιολογεί τισ πράξεισ του (21 απαντιςεισ). Στθ ςυνζχεια οι ερωτϊμενοι/-εσ 
απαντοφν ότι θ οικογζνεια του δράςτθ αδιαφορεί (8 απαντιςεισ) ι εκδθλϊνει 
επικετικότθτα προσ τουσ κακθγθτζσ/-τριεσ και τθ Διεφκυνςθ του ςχολείου (5 
απαντιςεισ). Είναι χαρακτθριςτικά λίγοι οι ερωτϊμενοι που απαντοφν ότι θ 
οικογζνεια αιφνιδιάηεται, προβλθματίηεται, δείχνει απόγνωςθ, οι γονείσ δεν ξζρουν 
πϊσ να αντιμετωπίςουν το παιδί τουσ και ηθτοφν τθ βοικεια ειδικϊν (5 
απαντιςεισ). Αντίςτοιχα μικρό είναι και το ποςοςτό των ερωτωμζνων που 
υποςτθρίηουν ότι θ οικογζνεια αντιδρά ςχεδόν πάντα με διάκεςθ ςυνεργαςίασ με  
τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ και  τον/τθν ψυχολόγο και είναι πρόκυμοι να μιλιςουν και 
να βοθκιςουν ςτθ λφςθ του προβλιματοσ, με αγωνία και ενδιαφζρον για τθν τφχθ 
του παιδιοφ τουσ (6 απαντιςεισ). Μδιο ποςοςτό αναφζρει ότι θ αντίδραςθ τθσ 
οικογζνειασ ποικίλλει ανάλογα με το περιςτατικό (5 απαντιςεισ). Ακολουκοφν οι 
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απαντιςεισ των ερωτωμζνων που υποςτθρίηουν ότι οι γονείσ ςυνικωσ αποδζχονται 
τθν ευκφνθ και τιμωροφν το παιδί (2 απαντιςεισ), αγνοοφν το κζμα (2 απαντιςεισ), 
ζμμεςα επιβεβαιϊνουν τθ ςυμπεριφορά του παιδιοφ, απολογοφνται και ηθτοφν 
ςυγγνϊμθ, δεν αποδζχονται τίποτα και κεωροφν υπερβολικζσ τισ κατθγορίεσ, 
αποδζχονται τθν κατάςταςθ και δθλϊνουν αδυναμία να λφςουν το πρόβλθμα, 
ςυνικωσ δεν ςυνεργάηονται, προςποιοφνται ότι δεν γνωρίηουν τθν κατάςταςθ, 
ηθτοφν κατανόθςθ, απζχουν από το πρόβλθμα υποςτθρίηουν ότι δεν ξζρουν τι να 
κάνουν, μιλοφν ςτο παιδί αλλά αυτό δεν τουσ ακοφει. 

Χαρακτθριςτικζσ είναι οι εξισ απαντιςεισ: «Μερικζσ φορζσ θ οικογζνεια δεν 
αναγνωρίηει το ςφάλμα του παιδιοφ. Δθλϊνει πωσ ςτο ςπίτι ι τθ γειτονιά φζρεται 
εντάξει. Σε άλλθ περίπτωςθ θ γειτονιά τάχκθκε υπζρ τθσ αποβολισ του μακθτι»· 
«Αποδζχεται τθν κατάςταςθ και δθλϊνει αδυναμία να λφςει το πρόβλθμα, αρνείται 
να δει τθν πραγματικότθτα»· «Ρρόκυμοι να μιλιςουν και να βοθκιςουν ςτθ λφςθ 
του προβλιματοσ»· «Επικετικά, μθ αποδεχόμενοι τθ ςυμπεριφορά του παιδιοφ 
τουσ»· «Ρροςπακεί να δικαιολογιςει τθ ςυμπεριφορά του με αιτιολογία πωσ 
παραςφρκθκε»· «Δεν αποδζχονται τίποτα, κεωροφν υπερβολικζσ τισ κατθγορίεσ»· 
«Δικαιολογεί τθν πράξθ ι δεν τθ δζχεται. Αν αναγκαςτεί να δεχτεί, θ πιο 
ςυνθκιςμζνθ δικαιολογία είναι ότι του τθν προκάλεςαν»· «Ρροςποιοφνται πωσ δεν 
γνωρίηουν τθν κατάςταςθ και πωσ ςτο ςπίτι όλα είναι ιρεμα»· «Δικαιολογοφν το 
παιδί τουσ λζγοντασ ότι προκλικθκε από το κφμα»· «Ρολλζσ φορζσ επικετικά, μθ 
αποδεχόμενοι τθν επικετικι ςυμπεριφορά του παιδιοφ τθσ»· «Τισ περιςςότερεσ 
φορζσ δζχεται τισ αποφάςεισ του ςχολείου για τθν τιμωρία των δραςτϊν». 
Ερϊτθςθ 20 
Εποπτεφονται τα παιδιά κατά το διάλειμμα; 
 
 

Στθν ερϊτθςθ αυτι θ ςυντριπτικι πλειονότθτα των εκπαιδευτικϊν απάντθςαν 
ότι υπάρχει εποπτεία ςτο διάλειμμα (94,9%).  

 
 

Πίνακασ Ερϊτθςθσ 20 

Εποπτεία Απόλυτθ ςυχνότθτα Σχετικι ςυχνότθτα 

Ναι 187 94,9% 

Πχι 2 1% 

Δεν γνωρίηω/ δεν 
απαντϊ 

1 0,5% 

Ελλιπι δεδομζνα 7 3,6% 

Σφνολο 197 100,0 
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Ερϊτθςθ 20.1 
Αν ΝΑΛ, ποιοσ εποπτεφει; 
 

Στθν ερϊτθςθ αυτι θ ςυντριπτικι πλειονότθτα των ερωτωμζνων (95,4%) 
ζδωςαν απάντθςθ και προςδιόριςαν το είδοσ τθσ εποπτείασ. 

 
Πίνακασ Ερϊτθςθσ 20.1 

Είδοσ εποπτείασ Απόλυτθ ςυχνότθτα Σχετικι ςυχνότθτα 

Εκπαιδευτικοί που 
απάντθςαν 

188 95,4% 

Δεν γνωρίηω/δεν 
απαντϊ 

1 0,5% 

Ελλιπι δεδομζνα 8 4,1% 

Σφνολο 197 100,0 

 
Σφμφωνα με τισ απαντιςεισ τθσ ςυντριπτικισ πλειονότθτασ των ερωτθκζντων/-

κειςϊν, τα παιδιά εποπτεφονται από τουσ εφθμερεφοντεσ/-ουςεσ κακθγθτζσ/-τριεσ 
και δαςκάλουσ/-εσ, ενϊ 12 απάντθςαν ότι τα παιδιά εποπτεφονται από τουσ 
εφθμερεφοντεσ/-ουςεσ και τον/τθ ςχολικό φφλακα.  
 
Ερϊτθςθ 21 
Υπάρχει φφλακασ ι επιςτάτθσ; 
 

Το μεγαλφτερο ποςοςτό των ερωτωμζνων απάντθςαν κετικά ςτθν ερϊτθςθ 
(64,5%), ενϊ ζνα μικρότερο ποςοςτό απάντθςαν ότι δεν υπάρχει φφλακασ. 
 
Πίνακασ Ερϊτθςθσ 21. Φπαρξθ φφλακα / επιςτάτθ ςτο ςχολείο 
 

Φπαρξθ φφλακα / 
επιςτάτθ 

Απόλυτθ ςυχνότθτα Σχετικι ςυχνότθτα 

Ναι 127 64,5% 

Πχι 55 27,9% 

Δεν απαντϊ 6 3% 

Ελλιπι δεδομζνα 9 4,6% 

Σφνολο 197 100,0 

 
 
Ερϊτθςθ 22 
Υπάρχει πρόςβαςθ του ςχολείου ςε αρμόδιεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ψυχολογικισ 
και/ι κοινωνικισ υποςτιριξθσ;  
 

Στθν ερϊτθςθ αυτι θ πλειονότθτα των ερωτωμζνων απάντθςαν ότι ζχουν 
πρόςβαςθ ςε αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ (59%). Ζνα ποςοςτό 21,3% απάντθςαν ότι δεν 
υπάρχει πρόςβαςθ. 
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Πίνακασ Ερϊτθςθσ 22. Πρόςβαςθ ςε ψυχολογικζσ και κοινωνικζσ υπθρεςίεσ 
 

Πρόςβαςθ Απόλυτθ ςυχνότθτα Σχετικι ςυχνότθτα 

Ναι 116 58,9% 

Πχι 42 21,3% 

Δεν απαντϊ 28 14,2 

Ελλιπι δεδομζνα 11 5,6 

Σφνολο 197 100 

 
Ερϊτθςθ 22.1 
Αν ΝΑΛ, ζχετε χρθςιμοποιιςει εςείσ τισ υπθρεςίεσ ψυχολόγου ι κοινωνικοφ 
λειτουργοφ για κάποιο παιδί το προθγοφμενο ςχολικό ζτοσ; 
 

Από τισ απαντιςεισ των ερωτωμζνων καταδεικνφεται ότι θ πλειονότθτα των 
εκπαιδευτικϊν δεν ζχουν χρθςιμοποιιςει υπθρεςίεσ ψυχολόγου ι κοινωνικοφ 
λειτουργοφ (37,6%). Ακολουκεί θ περίπτωςθ των εκπαιδευτικϊν που διλωςαν ότι 
χρθςιμοποίθςαν τζτοιου είδουσ υπθρεςίεσ (31,5%). Τζλοσ, υπάρχει ζνα ποςοςτό 
εκπαιδευτικϊν που ςτθ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ απάντθςαν «δεν γνωρίηω /δεν 
απαντϊ» (8,1%). 

 
Πίνακασ ερϊτθςθσ 22.1.  Χριςθ ψυχολογικϊν και κοινωνικϊν υπθρεςιϊν 
 

Χριςθ Απόλυτθ ςυχνότθτα Σχετικι ςυχνότθτα 

Δεν ζπρεπε να 
απαντιςουν 

33 10,8 

Ναι 62 31,5 

Πχι 74 37,6 

Δεν απαντϊ 16 8,1 

Ελλιπι δεδομζνα 12 6,1 

Σφνολο 197 100,0 

 
Ερϊτθςθ 22.2 
Αν ΟΧΛ, αν δθλαδι δεν υπάρχει πρόςβαςθ ςε ψυχολόγο ι κοινωνικό λειτουργό, 
ζτυχε να χρειαςτείτε υπθρεςίεσ ψυχολόγου για κάποιο παιδί το προθγοφμενο 
ςχολικό ζτοσ; 
 
Σε αυτι τθν ερϊτθςθ απάντθςαν οι ερωτϊμενοι που δεν χρθςιμοποίθςαν 
υπθρεςίεσ ψυχολόγου ι κοινωνικοφ λειτουργοφ ςτο προθγοφμενο ςχολικό ζτοσ. 
Από τισ απαντιςεισ των ερωτωμζνων προκφπτει ότι θ πλειονότθτα, όπωσ 
αναφζρουν, δεν χρειάςτθκαν υπθρεςίεσ ψυχολόγου (25,4%). Ακολουκοφν οι 
εκπαιδευτικοί που υποςτθρίηουν ότι χρειάςτθκαν αυτζσ τισ υπθρεςίεσ (19,3%). Ζνα 
ποςοςτό εκπαιδευτικϊν ζδωςε τθν απάντθςθ «δεν γνωρίηω /δεν απαντϊ». 
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Πίνακασ ερϊτθςθσ 22.2. Ανάγκθ υπθρεςιϊν ψυχολογικισ υποςτιριξθσ 
 

Ανάγκθ Απόλυτθ ςυχνότθτα Σχετικι ςυχνότθτα 

Ζχουν κάνει χριςθ 
υπθρεςιϊν 
ψυχολόγου ι 
κοινωνικοφ 
λειτουργοφ 

58 29,4% 

Ναι 38 19.3% 

Πχι 50 25,4% 

Δεν απαντϊ 21 10,7% 

Ελλιπι δεδομζνα 30 15,2% 

Σφνολο 197 100% 

 
Ερϊτθςθ 23 
Το ςχολείο ςασ ςυνεργάηεται (αν χρειαςτεί), ςε περίπτωςθ μακθτϊν/-τριϊν που 
αντιμετωπίηουν προβλιματα, με κάποια ανϊτερθ αρχι ι δθμόςιο φορζα, λ.χ. το 
Υπουργείο Ραιδείασ, τθν Υπθρεςία Επιμελθτϊν Ανθλίκων, το Συνιγορο του Ρολίτθ 
(Κφκλο Δικαιωμάτων του Ραιδιοφ), το Δικαςτιριο Ανθλίκων, για να πάρουν ςχετικζσ 
ςυμβουλζσ ι βοικεια, όταν αντιμετωπίηουν προβλιματα ςυμπεριφοράσ και ιδίωσ 
επικετικότθτασ; 
 

Στθν ερϊτθςθ αυτι θ πλειονότθτα των ερωτθκζντων/-κειςϊν απάντθςαν «δεν 
γνωρίηω/ δεν απαντϊ» (36%). Το 33% των εκπαιδευτικϊν απάντθςαν ότι υπάρχει 
ςυνεργαςία του ςχολείου με άλλουσ φορείσ, ενϊ το 22,3% απάντθςαν ότι δεν 
υπάρχει ςυνεργαςία.  
 
Πίνακασ ερϊτθςθσ 23. Συνεργαςία ςχολείου με φορείσ 
 

Συνεργαςία Απόλυτθ ςυχνότθτα Σχετικι ςυχνότθτα 

Ναι 65 33% 

Πχι 44 22,3% 

Δεν απαντϊ 71 36 

Ελλιπι δεδομζνα 17 8,6% 

Σφνολο 197 100 

  
Ερϊτθςθ 23.1 
Αν ΝΑΛ, με ποιο φορζα ι με ποιουσ φορείσ ςυνεργαςτικατε; 
 

Στθν ερϊτθςθ αυτι θ πλειονότθτα των ερωτωμζνων απάντθςαν ότι 
ςυνεργάηονται, αν χρειαςτεί, όταν πρόκειται για περιπτϊςεισ μακθτϊν/-τριϊν, 
περιςςότερο με τθν προϊςτάμενθ αρχι (διευκυντι, γυμναςιάρχθ) (ποςοςτό 
απαντιςεων 40%). Ακολουκοφν οι εκπαιδευτικοί που απάντθςαν «δεν γνωρίηω /δεν 
απαντϊ» (31%), οι εκπαιδευτικοί που ςε αυτι τθν ερϊτθςθ ζδωςαν τθ δικι τουσ 
απάντθςθ ςτθν κατθγορία «άλλο» (14,8%) και οι εκπαιδευτικοί που αναφζρουν το 
Υπουργείο Ραιδείασ (7,7%), τθν Υπθρεςία Επιμελθτϊν Ανθλίκων (2,8%) και τθν 
Ειςαγγελία (1,4%). 



 32 

 
Πίνακασ ερϊτθςθσ 23.1. Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάςτθκε το ςχολείο 
 

Φορείσ Απόλυτθ 
ςυχνότθτα 

Σχετικι ςυχνότθτα Σχετικι ςυχνότθτα 
των περιπτϊςεων 

Ρροϊςτάμενθ αρχι  57 40,1% 52,3 

Υπουργείο 
Ραιδείασ 

11 7,7% 10,1 

Υπθρεςία 
Επιμελθτϊν 
Ανθλίκων 

4 2,8% 3,7% 

Συνιγοροσ του 
Ρολίτθ 

3 2,1% 2,8 

Ειςαγγελία 2 1,4% 1,8 

Άλλο 21 14,8% 19,3 

Δεν γνωρίηω /δεν 
απαντϊ 

44 31,0% 40,4 

Σφνολο 142 100% 130,3 

 
Άλλοι φορείσ ςυνεργαςίασ 

Στθν ερϊτθςθ με ποιουσ άλλουσ φορείσ υπάρχει ςυνεργαςία οι ερωτϊμενοι 
αναφζρουν: Συμβουλευτικό Στακμό Νζων (3), ΚΔΑΥ (3), Κοινωνικζσ Υπθρεςίεσ 
Διμου (2), ΟΚΑΝΑ (1), Σχολικό Σφμβουλο (1), ιδιϊτθ ψυχίατρο (1), Κζντρο Ψυχικισ 
Υγείασ (1), «Χαμόγελο του Ραιδιοφ» (1) και Σφλλογο κακθγθτϊν, 15μελζσ και 
Σφλλογο Γονζων. 
 
Ερϊτθςθ 23.2 
Είδοσ ςυμβάντοσ για το οποίο ηθτικθκε ςυνεργαςία: 
 

Στθν ερϊτθςθ αυτι θ πλειονότθτα των ερωτωμζνων απάντθςαν ότι ηιτθςαν 
βοικεια για  επικετικζσ και προβλθματικζσ ςυμπεριφορζσ μακθτϊν/-τριϊν (που 
ζχουν να κάνουν με ςωματικι βία, τςακωμοφσ, κλοπζσ, λεκτικι βία). Στθ ςυνζχεια,   
θ ζλλειψθ προςαρμοςτικότθτασ ςτο ςχολικό περιβάλλον αναφζρεται από  
εκπαιδευτικοφσ ωσ λόγοσ για ςυνεργαςία με ειδικοφσ, ενϊ εξίςου απευκφνονται ςε 
ειδικοφσ για περιπτϊςεισ ψυχολογικισ βίασ, για μακθςιακά και οικογενειακά 
προβλιματα, για περιςτατικά χριςθσ εξαρτθςιογόνων ουςιϊν, για 
ενδοοικογενειακι βία και για το κάπνιςμα. Ακολουκοφν μεμονωμζνεσ απαντιςεισ 
εκπαιδευτικϊν και δαςκάλων που αναφζρουν ότι ηθτικθκε ςυνεργαςία με 
αρμόδιουσ φορείσ για περιπτϊςεισ όπωσ: θ παραβατικι ςυμπεριφορά από αγόρια, 
θ ζντονθ ςεξουαλικι δραςτθριότθτα από κορίτςια και ρατςιςτικζσ εκδθλϊςεισ και 
ςυμπεριφορζσ. Επιπλζον, αναφζρκθκαν προβλιματα ανορεξίασ, κρίςεισ άγχουσ, 
νευρικότθτασ, κατάκλιψθσ, περιςτατικό με  μακθτι κρατοφμενο και με παιδιά 
φοβιςμζνα και ντροπαλά, όλα περιςτατικά που χριηουν ςυνεργαςίασ ι βοικειασ 
και από άλλουσ ειδικοφσ, ακόμα και κζματα ςυνεργαςίασ με τουσ ςυναδζλφουσ και 
τον διευκυντι. 

Ζχουν ενδιαφζρον κάποιεσ από τισ εκφράςεισ που χρθςιμοποίθςαν ςτισ 
απαντιςεισ τουσ οι εκπαιδευτικοί: «ςυνεργαςτικαμε για αλλαγι ςχολικοφ 
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περιβάλλοντοσ μακθτι λόγω απροςάρμοςτθσ προςωπικισ ςυμπεριφοράσ»· «για 
προβλιματα ςυμπεριφοράσ»· «κατά τθ διάρκεια διαλείμματοσ τρεισ μακθτζσ/-τριεσ 
(2 αγόρια και ζνα κορίτςι) ζςπρωξαν επίτθδεσ ζνα μακθτι, αφοφ τον 
ακινθτοποίθςαν, του πζταξαν τα γυαλιά κάτω και κορίτςι αρχθγόσ τα πάτθςε»· 
«μόνο για περιπτϊςεισ ςοβαρζσ όπωσ θ άςκθςθ ςωματικισ βίασ ι κλοπι πολφτιμων 
αντικειμζνων»· «για να διωχκεί ζνα παιδί από το ςχολείο που ζβριηε όλθ μζρα μζςα 
ςτθν τάξθ ακόμα και το δάςκαλο»· «βίαιθ ςυμπεριφορά, προβλθματικι ωσ προσ το 
δάςκαλο, μακθτζσ και ςχολείο»· «μια μακιτρια που ζβριηε ι χτυποφςε τουσ 
ςυμμακθτζσ τθσ. Ζνιωκε φοβερά αναςφαλισ και ιταν προςκολλθμζνθ ςτισ φίλεσ 
τθσ. Στθν πορεία, ωςτόςο, δεν ιταν ζντονθ θ παραπάνω ςυμπεριφορά»· «για 
επικετικά παιδιά»· «ςυνεργαςία με τα ΚΔΑΥ για μακθςιακζσ δυςκολίεσ»· «για 
κακοποίθςθ παιδιϊν, ενδοοικογενειακι βία». 
 
Ερϊτθςθ 23.3 
Αν ΟΧΛ, δθλαδι αν δεν ηθτιςατε βοικεια ι ςυνεργαςία, γιατί δεν ηθτιςατε; 
 

Θ  πλειονότθτα των ερωτθκζντων/-κειςϊν υποςτιριξαν ότι «δεν χρειάςτθκε» 
(19 απαντιςεισ). Επίςθσ, ζνα μικρό ποςοςτό απάντθςαν ότι δεν γνωρίηουν ποφ να 
απευκυνκοφν για βοικεια και ότι δεν είναι γνωςτοί οι τρόποι επικοινωνίασ (2 
απαντιςεισ) και, τζλοσ, ότι δεν υπάρχει φορζασ (1 απάντθςθ). 

Ροςοςτό 18,3% των ερωτωμζνων απάντθςαν «δεν γνωρίηω / δεν απαντϊ».  
 
Ερϊτθςθ 24 
Ρϊσ, κατά τθ γνϊμθ ςασ, κα βελτιϊνονταν οι ςχζςεισ μεταξφ των μακθτϊν/-τριϊν 
ςτα ςχολεία τθσ χϊρασ μασ; 
 
Πίνακασ Ερϊτθςθσ 24 

Τρόποι βελτίωςθσ των 
ςχζςεων μεταξφ των 
μακθτϊν/-τριϊν 

Απόλυτθ ςυχνότθτα Σχετικι ςυχνότθτα 

Ζδωςαν απάντθςθ 163 82.7 

Δεν γνωρίηω / δεν απαντϊ 15 7,6 

Ελλιπι δεδομζνα 19 9,6 

Σφνολο 197 100 

 
Στθν ανοικτι αυτι ερϊτθςθ απάντθςαν θ πλειονότθτα των εκπαιδευτικϊν 

(82,7%). Ζνα ποςοςτό 7,6% επζλεξαν «δεν γνωρίηω/ δεν απαντϊ». Θ πλειονότθτα 
των ερωτωμζνων (40) προτείνει να δίνεται περιςςότεροσ χρόνοσ ςε ομαδικζσ 
εργαςίεσ και δραςτθριότθτεσ (διακεματικζσ εργαςίεσ, ςχολικζσ εκδθλϊςεισ, 
ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, πολιτιςτικζσ, κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ και προγράμματα 
κοινωνικισ προςφοράσ, ςυμμετοχι ςε φεςτιβάλ, κοινζσ δραςτθριότθτεσ ζξω από τισ 
αίκουςεσ) κακϊσ επίςθσ και διάλογο και ςυηιτθςθ μεταξφ διδαςκόντων και 
μακθτϊν/-τριϊν.  

Χαρακτθριςτικζσ είναι οι εξισ απαντιςεισ: «Τα ςχολεία να δίνουν δθμιουργικζσ 
διεξόδουσ ςτουσ μακθτζσ/-τριεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ κλίςεισ και τα 
ενδιαφζροντά τουσ μζςα από ομαδικζσ εργαςίεσ»· «να δίνεται χρόνοσ για 
πρόςβαςθ προςωπικισ επικοινωνίασ με τουσ μακθτζσ (ςυηιτθςθ)»· «Ο διάλογοσ 
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μζςα ςτθν τάξθ πάντα φζρνει κετικά αποτελζςματα. Τα ομαδικά παιχνίδια και 
δραςτθριότθτεσ αποτελοφν πάντα ζνα καλό μζςο για τθ δθμιουργία ςχζςεων 
μεταξφ των μακθτϊν»· «να μάκουν να εργάηονται ςε ομάδεσ, ϊςτε να αντιλθφκοφν 
τισ ζννοιεσ αλλθλοβοικεια και αλλθλοςεβαςμόσ. Οι δάςκαλοι να επιμείνουν αρκετά 
ςτο κζμα των διαπροςωπικϊν ςχζςεων και να δίνουν το καλό παράδειγμα»· «με 
ςυηιτθςθ, ενθμζρωςθ και άνοιγμα μεταξφ τουσ ςχετικά με τα προβλιματα και τα 
ενδιαφζροντά τουσ»· «Με ελεφκερεσ ςυηθτιςεισ ανκρωποκεντρικοφ χαρακτιρα, με 
ςυνεχείσ αναφορζσ ςτθ ςθμαςία των κετικϊν ςυναιςκθμάτων (αγάπθ, ευαιςκθςία, 
ςυμπαράςταςθ κτλ.)»· «περιςςότερεσ κοινζσ δραςτθριότθτεσ ζξω από τισ 
αίκουςεσ»· «με διάλογο, να είμαςτε πιο κοντά ςτα παιδιά και ςτα προβλιματά τουσ 
με το να είμαςτε ςε επαφι με τουσ γονείσ και το ςφλλογο γονζων και κθδεμόνων, 
με το βελτιϊςουμε το χϊρο και το περιβάλλον των ςχολικϊν κτιρίων, με το να τουσ 
δίνουμε κίνθτρα για μάκθςθ και όχι για ςτείρα γνϊςθ»· «με πολλι ςυηιτθςθ μζςα 
ςτθν τάξθ, με ομαδικζσ εργαςίεσ που ευνοοφν τθ ςυνεργατικότθτα και με ομαδικά 
παιχνίδια»· «με περιςςότερα προγράμματα κοινωνικισ προςφοράσ και με τθν 
ομαδικότθτα. Πχι τόςα ανοφςια μακιματα, τόςοσ χρόνοσ ςτα ςχολεία και τισ 
εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ»· «με κοινζσ δραςτθριότθτεσ, δικζσ τουσ 
πρωτοβουλίεσ, διεξόδουσ καλλιτεχνικζσ, μείωςθ του άγχουσ, τθσ πίεςθσ και των 
απαιτιςεων, καλφτερθ ςυνεργαςία ςχολείου οικογζνειασ»· «ςυνεργαςία, 
ςυηθτιςεισ για τα προβλιματα των μακθτϊν, πιο δθμιουργικό ςχολείο». 

Στθ ςυνζχεια, οι ερωτϊμενοι προτείνουν να υπάρχουν ςτα ςχολεία υπθρεςίεσ 
ψυχολογικισ υποςτιριξθσ ςτελεχωμζνεσ από ψυχολόγουσ και κοινωνικοφσ 
επιςτιμονεσ (16 απαντιςεισ). Οι ίδιοι αναφζρουν: « με τθν φπαρξθ ςυμβουλευτικισ 
ψυχολογικισ υποςτιριξθσ (ψυχολόγου) ςτο ςχολείο ςε τακτά χρονικά διαςτιματα 
(2-3 μζρεσ τθν εβδομάδα)»· «δθμιουργία Σχολϊν Γονζων μζςω των Διμων ι άλλων 
φορζων για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ. Επίβλεψθ των παιδιϊν αυτϊν από 
επιςτθμονικό προςωπικό». 

Ακολουκοφν οι ερωτϊμενοι που αναφζρονται ςτο ρόλο του εκπαιδευτικοφ και 
του ςχολείου γενικότερα  (18).  Χαρακτθριςτικζσ είναι οι απαντιςεισ τουσ: «Πλα 
ξεκινοφν από το ενδιαφζρον του κακθγθτι προσ τουσ μακθτζσ»· «το ςχολείο είναι θ 
μικρογραφία τθσ ςχολικισ κοινωνίασ ςτθν οποία είναι ενταγμζνο το παιδί. Ωσ 
φορζασ κοινωνικοποίθςθσ οφείλει το ςχολείο να περνά μθνφματα ςυνεργαςίασ, 
αλλθλεγγφθσ, να αμβλφνει τισ διακρίςεισ μεταξφ των μακθτϊν»· «το ςχολείο να 
είναι ανοικτό ςτθν κοινότθτα και να υπάρχει ςυνεργαςία ςχολείου οικογζνειασ»· 
«ςυνεργαςία των ςχολείων, λιγότερα μακιματα, περιςςότεροσ δθμιουργικόσ 
χρόνοσ, επιμόρφωςθ των δαςκάλων, παραγωγικι ςυμμετοχι των γονζων ςτα 
ςχολεία»· «ο ρόλοσ των εκπαιδευτικϊν πρζπει να γίνει πιο ανκρωποκεντρικόσ: να 
προςεγγίηουν τισ ιδιαιτερότθτεσ των νζων (δυςκολίεσ μάκθςθσ, επαγγελματικόσ 
προςανατολιςμόσ, πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ), εξάλειψθ των αιτιϊν 
που γεννοφν ρατςιςμό»· «ενθμζρωςθ των παιδιϊν για τα αίτια που οδιγθςαν τουσ 
μετανάςτεσ ςτθ χϊρα μασ με ςκοπό τθν ευαιςκθτοποίθςθ απζναντι ςτα παιδιά των 
μεταναςτϊν και τα προβλιματά τουσ»· «με τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν τθσ ηωισ 
τουσ (οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιςμικά). Το ςχολείο δεν είναι ξεκομμζνθ νθςίδα 
από τθν κοινωνία»· «το ςχολείο να είναι προςιτό ςε όλουσ»· «αν οι δάςκαλοι είναι 
πιο κοντά ςτα παιδιά, αφουγκράηονται τισ ανθςυχίεσ τουσ, και παίηουν το ρόλο του 
ειρθνοποιοφ και του ενωτικοφ τθσ ομάδασ»· «με προςπάκεια από τθν πλευρά των 
δαςκάλων, αν τουσ ζδιναν αυτι τθν αρμοδιότθτα γονείσ και ανϊτεροι φορείσ. Οι 
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εκπαιδευτικοί να είναι πιο κοντά ςτα παιδιά»· «με το να είμαςτε πιο κοντά ςτα 
παιδιά και τα προβλιματά τουσ, με το να είμαςτε ςε επαφι με γονείσ και 
κθδεμόνεσ»· «Στο ςχολείο οι εκπαιδευτικοί χρειάηεται να επαναπροςδιορίςουν το 
ρόλο τουσ. Δεν είμαςτε μόνο φορείσ γνϊςθσ αλλά και φορείσ αγωγισ, ζχουμε 
παραδϊςει τθν αγωγι των παιδιϊν ςτα ΜΜΕ»· «οι εκπαιδευτικοί να αποδζχονται 
τθ διαφορετικότθτα και να αντιμετωπίηουν τα παιδιά ιςότιμα»· «οι δάςκαλοι να 
δίνουν κίνθτρα, να ενκαρρφνουν και να επιβραβεφουν τουσ μακθτζσ, να 
επικοινωνοφν και να δίνουν αγάπθ, πολφ αγάπθ»· «να γίνονται οργανωμζνα 
προγράμματα διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ»· «ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ πρζπει 
να αναβακμιςτεί». 

Ακολουκοφν οι ερωτϊμενοι που υποςτθρίηουν ότι πρζπει να υπάρχει 
μεγαλφτερθ ανάπτυξθ τθσ ςχζςθσ γονζα και παιδιοφ και λιγότερθ εξάρτθςθ από τθν 
τθλεόραςθ και τα ΜΜΕ (13 απαντιςεισ). Οι ίδιοι αναφζρουν: «βαςικόσ παράγοντασ 
διαπαιδαγϊγθςθσ των παιδιϊν είναι θ οικογζνεια. Οι εκπαιδευτικοί ελάχιςτα 
μποροφν να κάνουν»· «είναι κζμα κυρίωσ οικογζνειασ, παιδείασ, αγωγισ κατά πόςο 
είςαι κοντά και ςυηθτάσ με τα παιδιά»· «αν βρίςκαμε τρόπο να βγάλουμε τισ 
εικόνεσ βίασ από τα ΜΜΕ και τα παιχνίδια, που ζχουν ριηϊςει ςτο μυαλό τουσ, να 
τουσ ομορφαίναμε τθ ςκζψθ και τθ διάκεςθ με ευχάριςτεσ και κετικζσ 
παραςτάςεισ»· «θ οικογζνεια αρχικά οφείλει να εξοικειϊνει τα παιδιά με τα νζα 
κοινωνικά δεδομζνα. Ο εκπαιδευτικόσ με τθ ςυμπεριφορά του να αποδεικνφει ότι 
αντιμετωπίηει κακθμερινά όλουσ τουσ μακθτζσ το ίδιο»· «πιςτεφω ότι αυτόσ που 
διαμορφϊνει το χαρακτιρα του παιδιοφ είναι θ οικογζνεια. Το ςχολείο απλϊσ 
φυλάει τα παιδιά και δεν μπορεί να κάνει τίποτα παρά ελάχιςτα πράγματα για τθ 
βελτίωςθ των ςχζςεων των μακθτϊν/-τριϊν, όπωσ ςυςτάςεισ, τιμωρίεσ, 
επικοινωνία με ψυχολόγο»· «τα παιδιά δεν γεννιοφνται επικετικά ι κφματα. 
Χρειάηονται προςπάκειεσ πρόλθψθσ πολφ πριν. Φροντίδα χρειάηονται τόςο τα 
κφματα όςο και οι κφτεσ. Οι δάςκαλοι ασ κάνουν περιςςότερα για να ςτθρίξουν τα 
κφματα και να τιμωριςουν τουσ κφτεσ. Οι γονείσ να δίνουν περιςςότερθ προςοχι 
ςτισ αγωνίεσ, τα άγχθ και τα παράπονα των παιδιϊν τουσ. Τα ΜΜΕ να ξεκινιςουν 
εκςτρατεία ενθμζρωςθσ ϊςτε να πείςουν γονείσ και δαςκάλουσ να αντιμετωπίςουν 
ςκεναρά τθν καταδυνάςτευςθ από μακθτι ςε μακθτι και να δθμιουργθκεί κλίμα 
μθ ανοχισ. Καλά αποτελζςματα κα ζχει θ εκπαίδευςθ των γονζων». 

Στθν ςυνζχεια οι ερωτϊμενοι/-εσ (7 απαντιςεισ) προτείνουν τθν επιμόρφωςθ 
και εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν με τθν διεξαγωγι ςεμιναρίων, θμερίδων και 
διάφορων άλλων παρεμβάςεων. Τζλοσ, οριςμζνοι/-εσ προτείνουν τθν ανάπτυξθ 
κοινωνικϊν κεμάτων μζςα ςτθν τάξθ (4 απαντιςεισ), όπωσ αποδοχι τθσ 
διαφορετικότθτασ, ιςοτιμία, ανάπτυξθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων, ενςυναίςκθςθ, 
αυτογνωςία, ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ. Ακολουκοφν οι ερωτϊμενοι/-εσ που 
προτείνουν τθν καλλιζργεια κινιτρων ςτουσ μακθτζσ/-τριεσ για κοινζσ εξωςχολικζσ 
δραςτθριότθτεσ και τθν φπαρξθ τμθμάτων με λιγότερουσ μακθτζσ/-τριεσ:  

 Ανάπτυξθ κοινωνικϊν κεμάτων ςτισ αίκουςεσ (4) 

 Κίνθτρα μακθτϊν/-τριϊν για κοινζσ εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ (4) 

 Ρροςιτό ςχολείο για όλουσ-περιοριςμόσ εξεηθτθμζνων εμφανίςεων (4) 

 Στενι ςυνεργαςία ςχολείου-οικογζνειασ (3) 

 Τμιματα με λιγότερουσ μακθτζσ/-τριεσ (3). 
Θ πλειονότθτα των εκπαιδευτικϊν (16 απαντιςεισ) που απάντθςαν πρότειναν 

ωσ τρόπο βελτίωςθσ των ςχζςεων μακθτϊν/-τριϊν να μπει ςτο πρόγραμμα 
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περιςςότεροσ χρόνοσ για άκλθςθ και ομαδικζσ εργαςίεσ, 14 προτείνουν να υπάρχει 
ςτα ςχολεία ψυχολόγοσ-κοινωνικόσ/-ι λειτουργόσ και 8 μεγαλφτερο ενδιαφζρον 
από τουσ κακθγθτζσ/-τριεσ. Χαρακτθριςτικζσ είναι οι απαντιςεισ που ακολουκοφν:  

«Πλα ξεκινοφν από το ενδιαφζρον του κακθγθτι προσ τουσ μακθτζσ»· «Τα 
παιδιά ζχουν ανάγκθ να ειςπράττουν αγάπθ και από τουσ κακθγθτζσ τουσ».  

Ακολουκοφν οι προτάςεισ για ανάπτυξθ κοινωνικϊν κεμάτων ςτισ αίκουςεσ, 
κίνθτρα για κοινζσ εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ, θμερίδεσ για γονείσ-κακθγθτζσ/-
τριεσ μζςα ςτα ςχολεία, περιοριςμό εξεηθτθμζνων εμφανίςεων, πιο προςιτό 
ςχολείο ςε όλουσ/-εσ και, τζλοσ, προτάςεισ για πιο ςτενι ςυνεργαςία ςχολείου-
οικογζνειασ και μικρότερα τμιματα ςτα ςχολεία. 

Χαρακτθριςτικά αναφζρουν:  
«Με τθν φπαρξθ ςυμβουλευτικισ ψυχολογικισ υποςτιριξθσ (ψυχολόγου) ςτο 

ςχολείο ςε τακτά χρονικά διαςτιματα (2-3 θμζρεσ τθν εβδομάδα)»· «Με ςυνεχι – 
διαρκι διάλογο διδαςκόντων και γονζων. Επίςθσ δθμιουργία Σχολζσ Γονζων μζςω 
των Διμων και άλλων φορζων για τθν καλφτερθ αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ. 
Επίβλεψθ των παιδιϊν αυτϊν από ειδικό επιςτθμονικό προςωπικό»· «Θ οικογζνεια 
αρχικά οφείλει να εξοικειϊνει τα παιδιά με τα νζα κοινωνικά δεδομζνα. Ο 
εκπαιδευτικόσ με τθ ςυμπεριφορά του να αποδεικνφει κακθμερινά ότι 
αντιμετωπίηει όλουσ τουσ μακθτζσ το ίδιο»· «Τα παιδιά δεν γεννιοφνται επικετικά ι 
κφματα. Χρειάηονται προςπάκειεσ πρόλθψθσ πολφ πριν. Φροντίδα χρειάηονται τόςο 
τα κφματα όςο και οι κφτεσ. Οι δάςκαλοι ασ κάνουν περιςςότερα για να ςτθρίξουν 
τα κφματα και να τιμωριςουν τουσ κφτεσ. Οι γονείσ να δίνουν περιςςότερθ 
προςοχι ςτισ αγωνίεσ, ςτα άγχθ και ςτα παράπονα των παιδιϊν τουσ. Τα ΜΜΕ να 
ξεκινιςουν εκςτρατεία ενθμζρωςθσ, ϊςτε να πείςουν γονείσ και δαςκάλουσ να 
αντιμετωπίςουν ςκεναρά τθν καταδυνάςτευςθ από μακθτι ςε μακθτι και να 
δθμιουργθκεί κλίμα ανοχισ. Καλά αποτελζςματα κα ζχει θ εκπαίδευςθ των 
γονζων». 
 
Ερϊτθςθ 24.1 
Εςείσ τι μζτρα παίρνετε για τθ βελτίωςθ των ςχζςεων των μακθτϊν/-τριϊν;  
 

Θ πλειονότθτα των ερωτωμζνων (ποςοςτό 88,3%) απάντθςαν ςτθν ερϊτθςθ 
αυτι. Τα ελλιπι δεδομζνα ανζρχονται ςτο 9,1%, ενϊ ζνα ποςοςτό 2,5% των 
εκπαιδευτικϊν δεν απάντθςαν ςε αυτι τθν ερϊτθςθ. 

 
Πίνακασ Ερϊτθςθσ 24.1 

Μζτρα για τθ βελτίωςθ 
των ςχζςεων 

Απόλυτθ ςυχνότθτα Σχετικι ςυχνότθτα 

Ζδωςαν απάντθςθ 174 88,3 

Δεν γνωρίηω / δεν απαντϊ 5 2,5 

Σφνολο 179 90,9 

Ελλιπι δεδομζνα 18 9,1 

Σφνολο 197 100 

 
Από τισ απαντιςεισ προκφπτει ότι θ πλειονότθτα αναφζρουν ωσ μζτρο τθ 

ςυηιτθςθ, το διάλογο και τισ ςυμβουλζσ από εκπαιδευτικοφσ προσ μακθτζσ/-τριεσ 
μζςα ςτο ςχολείο (54 απαντιςεισ). Ακολουκοφν θ ανάκεςθ ομαδικϊν  εργαςιϊν και 
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θ ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία  (22 απαντιςεισ), θ ανάπτυξθ  δραςτθριοτιτων 
κοινωνικϊν, πολιτιςτικϊν, ακλθτικϊν, περιβαλλοντικϊν και διαπολιτιςμικϊν  (12 
απαντιςεισ), θ ανάπτυξθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων (ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ, 
επίλυςθ ςυγκροφςεων, αποδοχι διαφορετικότθτασ, θ ςυνεργαςία ςε ομάδα, θ 
ιςοτιμία ςε δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ) και θ καλλιζργεια αξιϊν όπωσ 
αλλθλοςεβαςμόσ, αλλθλεγγφθ, αλλθλοβοικεια (6 απαντιςεισ). Στθ ςυνζχεια 
ακολουκοφν οι ερωτϊμενοι/-εσ  (6 απαντιςεισ) που εφαρμόηουν ωσ μζτρο τθν 
τιμωρία, τθ ςυνεργαςία μεταξφ φορζων (4 απαντιςεισ), και  ακολουκοφν ωσ μζτρα 
θ ςυνεργαςία γονζων-κακθγθτϊν/-τριϊν και  το ενδιαφζρον των κακθγθτϊν-τριϊν 
για μια προςπάκεια κακοδιγθςθσ των μακθτϊν/-τριϊν (3 απαντιςεισ).  

Τζλοσ, υπάρχει και ζνα μικρό ποςοςτό (7,8%) εκπαιδευτικϊν που ςτθν ερϊτθςθ 
επζλεξαν «δεν γνωρίηω/δεν απαντϊ».  

Ζχει ιδιαίτερο ενδιαφζρον να αναφερκοφν ενδεικτικά κάποιεσ απαντιςεισ: 
«ειςαγωγι διαπολιτιςμικϊν δράςεων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και ςτο 
μάκθμά μου»· «ςυηθτϊ μαηί τουσ όταν βλζπω ότι εμφανίηουν περίεργθ 
ςυμπεριφορά και προςπακϊ να τουσ βρω μια εναλλακτικι λφςθ ςε ότι τουσ 
απαςχολεί»· «ςυηθτϊ μαηί τουσ για τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν και τουσ 
ανακζτω από κοινοφ εργαςίεσ, ϊςτε να ςυγχρωτιςτοφν και εκτόσ ςχολείου»· «ςε 
κάκε ευκαιρία προςπακϊ να τονίςω τθ κζςθ των αδυνάτων και να καλλιεργιςω τθν 
αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ»· «ςυνεχισ διάλογοσ και νουκεςία για καλφτερεσ 
ενδοεπικοινωνιακζσ ςχζςεισ»· «Χριςθ αμοιβϊν και ποινϊν ανάλογα με τθ 
ςυμπεριφορά των μακθτϊν/-τριϊν, και ωσ βαςικι προχπόκεςθ βελτίωςθσ των 
διαπροςωπικϊν ςχζςεων και τθσ ποιότθτασ τθσ μάκθςθσ προτείνουμε μζτρα για τθν 
ικανοποίθςθ των βαςικϊν αναγκϊν όπωσ αγάπθ, αυτοδιάκεςθ, ελευκερία και 
χαρά»· «ενίςχυςθ τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ»· «προςπακϊ να μθν κάνω 
διακρίςεισ και να μθν είμαι άδικθ, γιατί ζτςι και τα παιδιά δεν αποκτοφν 
αντιπάκειεσ μεταξφ τουσ, που μπορεί να οδθγιςουν ςε επικετικότθτα, αλλά και τα 
ίδια μακαίνουν να αιςκάνονται ίςα με τουσ άλλουσ και να μθν κάνουν διακρίςεισ. 
Επιπλζον, επιδιϊκω τα παιδιά να μοιράηονται και να ςυνεργάηονται ομαλά»· 
«εργαςίεσ ςε ομάδεσ, ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε προςπάκειεσ για τθ ςτιριξθ 
οργανϊςεων κοινωφελοφσ χαρακτιρα, (UNICEF, Γιατροί του κόςμου), 
ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα κοινωνικά, ρατςιςμόσ, πρόςφυγεσ, ναρκωτικά, αλκοόλ 
(προβολι ταινιϊν-αφίςεσ). Οι μακθτζσ μασ «υιοκζτθςαν» παιδιά από τθ 
Ηιμπάμπουε», «περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ και ομάδεσ»· «προςπακϊ να είμαι 
κοντά ςτουσ μακθτζσ μου, να ζχουμε ςχζςθ ςυνεργατικι και όχι ανταγωνιςτικι 
ανακαλφπτοντασ τα κετικά τουσ ςτοιχεία»· «προςπακϊ να εντάξω 
περικωριοποιθμζνουσ μακθτζσ μζςα ςτθν τάξθ»· «υγιζσ κλίμα ςτθν τάξθ, 
δουλεφουμε ομαδοςυνεργατικά , ςυηθτάμε κάκε κζμα που προκφπτει και 
γνωρίηουμε ςτουσ μακθτζσ μασ τισ θκικζσ αξίεσ»· «τουσ ςυμβουλεφω να ςζβεται ο 
ζνασ τον άλλον και όλοι μαηί τουσ κανόνεσ του ςχολείου, τουσ προτρζπω να 
ςυμμετζχουν ςτα πολιτιςτικά προγράμματα, να ςυνεργάηονται υπεφκυνα και 
δθμιουργικά»· «προςπακϊ να τουσ δϊςω να καταλάβουν τισ ζννοιεσ τθσ 
κοινωνικότθτασ, τθσ κοινωνικοποίθςθσ, τθσ ανκρωπιάσ και άλλων αξιϊν και πωσ το 
ςχολείο είναι μια μικρι κοινωνία ςτθν οποία πρζπει να λειτουργοφν ςωςτά 
αναγνωρίηοντασ τθν αξία του ςυνανκρϊπου τουσ»· «με διάλογο προςπακοφμε να 
τουσ τονϊςουμε το αίςκθμα ότι πρζπει να λειτουργοφν ομαδικά. Με ςυνεργαςία, 
ςφμπνοια, κοινοφσ ςτόχουσ και αλλθλεγγφθ, όμοιοι μζςα από τθ διαφορετικότθτα 
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του κακενόσ»· «ομαδικι εργαςία, επιςθμαίνουμε ότι ο ζνασ ζχει ανάγκθ τον άλλον, 
επιβράβευςθ ςε διάφορουσ τομείσ (κάκε μακθτισ να νιϊκει ότι κάπου είναι 
αξιζπαινοσ)· «ςχθματιςμόσ ομάδων εργαςίασ και αλλαγι αυτϊν, ϊςτε να ζρκουν 
όλοι οι μακθτζσ με όςο το δυνατόν περιςςότερουσ και διαφορετικοφσ χαρακτιρεσ»· 
«προςπακϊντασ να τουσ δίνω να καταλάβουν ότι ζχουν ίδια δικαιϊματα και 
υποχρεϊςεισ και ότι θ ςυνεργαςία και θ ομόνοια είναι οι παράγοντεσ που κα τουσ 
βοθκιςουν ςτθν πρόοδό τουσ»· «καλλιεργϊντασ μαηί τουσ αγάπθ και ςεβαςμό»· 
«καταβάλλεται προςπάκεια εκπαίδευςθσ όλων των παιδιϊν ςτθν επίλυςθ 
ςυγκροφςεων, ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων επίλυςθσ προβλθμάτων, ςε επικζντρωςθ 
ςτθν ειρθνικι ςυμβίωςθ με ςεβαςμό των δικαιωμάτων, των αναγκϊν και των 
ςυναιςκθμάτων των άλλων»· «ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ, επικροτοφμε τθ φιλικι 
ςυμπεριφορά, υποςτθρίηουμε τα αδφναμα παιδιά, αλλά αποφεφγουμε και τθν 
απομόνωςθ των επικετικϊν. Ομαδικζσ εργαςίεσ και ϊρεσ ‘δικζσ μασ’ για ςφςφιξθ 
ςχζςεων»· «υιοκζτθςθ ανκρωποκεντρικισ και ςυςτθμικισ προςζγγιςθσ. Ο 
εκπαιδευτικόσ ωσ εμψυχωτισ, διευκολυντισ. Συηιτθςθ πάνω ςε κοινωνικά κζματα, 
ιςοτιμία, διαφορετικότθτα, φυςιολογικζσ και κοινωνικζσ διακρίςεισ, ςτερεότυπα και 
προκαταλιψεισ. Σεβαςμόσ ςτισ ανάγκεσ των μακθτϊν/-τριϊν. Αςκιςεισ βιωματικζσ 
ςε ομάδεσ, όταν το επιτρζπουν οι ςυνκικεσ του ςχολείου»· «εμπλεκόμαςτε ςε 
προγράμματα παντόσ είδουσ, ενιςχφουμε τον ανοιχτό διάλογο μεταξφ των 
μακθτϊν/-τριϊν (ςε ειδικό ταμπλό ςτο χϊρο του ςχολείου με υπεφκυνο κακθγθτι), 
αναπτφςςουμε πολιτιςτικά προγράμματα με ολόκλθρα τμιματα τάξεων 
(ςυνεργαςία), οι εκδρομζσ μασ είναι πάντα εκπαιδευτικζσ, ποτζ μόνο ψυχαγωγικζσ, 
αποφεφγουμε τισ άκριτεσ αποβολζσ, προτιμάμε τθ ςυηιτθςθ μεταξφ των δφο 
πλευρϊν παρόντοσ κακθγθτι-ςυμβοφλου)». 
 
Ανοικτι ερϊτθςθ 
Συμπλθρϊςτε ό,τι άλλο νομίηετε ότι κα ιταν χριςιμο ςε αυτι μασ τθν 
προςπάκεια. 
 

Θ πλειονότθτα των ερωτωμζνων προτείνουν το ςχολείο να είναι πιο ελκυςτικό 
ςτουσ μακθτζσ/-τριεσ, να υπάρχουν όραμα και ςτόχοι, να διαςφαλίηεται ζνα πιο 
ευχάριςτο περιβάλλον, να αναπτφςςονται καλλιτεχνικζσ, ακλθτικζσ και πολιτιςτικζσ 
δραςτθριότθτεσ, να γίνει επαναπροςδιοριςμόσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ, 
ειςαγωγι νζων γνϊςεων, παιχνίδι ρόλων, προγράμματα αγωγισ υγείασ, project που 
προάγουν ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία, προετοιμαςία για ςχολείο που προωκεί 
τθν κριτικι ςκζψθ (12 απαντιςεισ). Τα ίδια  ποςοςτά εμφανίηουν οι ερωτϊμενοι/-εσ 
που προτείνουν  τθν παρουςία ψυχολόγων και κοινωνικϊν λειτουργϊν ςτα ςχολεία 
(12 απαντιςεισ). Ακολουκοφν οι ερωτϊμενοι που προτείνουν τθ ςυςτθματικι 
επιμόρφωςθ των κακθγθτϊν/-τριϊν (8 απαντιςεισ). Στθ ςυνζχεια οι εκπαιδευτικοί 
προτείνουν οι κακθγθτζσ/-τριεσ να είναι κοντά ςτα παιδιά, να τα αγαποφν, να 
αναλαμβάνουν τισ ευκφνεσ τουσ και να εγκφπτουν ςτα προβλιματα των παιδιϊν, να 
φροντίηουν για καλζσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ μεταξφ μακθτϊν/-τριϊν και 
δαςκάλων, ϊςτε να μεταδίδουν αίςκθμα ςυνεργαςίασ, ςεβαςμοφ και αποδοχισ (6 
απαντιςεισ), πρόγραμμα επιμόρφωςθσ μελλοντικϊν γονζων, να παρζχονται 
ςχετικά ςχολικά βιβλία, περιςςότερθ δουλειά, και παρζμβαςθ ςτισ τθλεοπτικζσ 
εκπομπζσ (2 απαντιςεισ), αναηιτθςθ των αιτιϊν των τςακωμϊν (2 απαντιςεισ), 
ςχολεία προςαρμοςμζνα ςτισ ανάγκεσ των προςφφγων και μεταναςτϊν (1 
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απάντθςθ), οι ζρευνεσ να ςτραφοφν ςτθν ενδοοικογενειακι βία και τθν κακοποίθςθ 
των παιδιϊν, κακϊσ και ζρευνεσ με ερωτθματολόγια που κα απευκφνονται ςτουσ 
μακθτζσ/-τριεσ (1 απάντθςθ), εφαρμογι τθσ ςυςτθμικισ προςζγγιςθσ ςτο ςχολείο 
(1 απάντθςθ), πρόλθψθ και ςυνεργαςία όλων των κοινωνικϊν φορζων για 
αντιμετϊπιςθ τθσ βίασ (1 απάντθςθ), ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν για τισ 
υπθρεςίεσ ςτισ οποίεσ μποροφν να απευκφνονται (1 απάντθςθ), ανακοίνωςθ 
αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ (1 απάντθςθ), και να αξιοποιοφνται οι χριςιμεσ 
πλθροφορίεσ που μποροφν να δϊςουν οι οδθγοί και οι ςυνοδοί των ςχολικϊν (1 
απάντθςθ). 

Χαρακτθριςτικά αναφζρουν: «Ρροςπάκεια όλων των φορζων αγωγισ πρζπει 
να είναι τόςο θ καλλιζργεια του πνεφματοσ των νζων όςο και θ καλλιζργεια τθσ 
ψυχισ και θ διαμόρφωςθ του ικουσ τουσ, ζτςι ϊςτε τα ίδια τα παιδιά με τθ 
βοικειά μασ να γνωρίςουν τον εαυτό τουσ και να αξιολογιςουν τουσ 
ςυνανκρϊπουσ τουσ. Να βγάλουν προσ τα ζξω τον καλφτερο εαυτό τουσ»· 
«κακθγθτζσ, γονείσ και παιδιά πρζπει από κοινοφ να αντιμετωπίηουν ζγκαιρα το 
όποιο πρόβλθμα υπάρχει ςτθ μακθτικι κοινότθτα και με ςυνεργαςία να 
προλαβαίνουμε καταςτάςεισ»· «να ςκφψουμε όλοι οι παιδαγωγοί ςτα παιδιά, κάτι 
ζχουν να μασ πουν και δεν τα ακοφμε»· «εξθγϊ πολλζσ φορζσ τρόπουσ ςε αυτά τα 
παιδιά με τουσ οποίουσ κα τραβοφν τθν προςοχι και το ενδιαφζρον μασ με κετικό 
τρόπο και  όχι εισ βάροσ των άλλων ατόμων (εξευτελιςμοί)»· «να αναηθτιςουμε τα 
αίτια τθσ βίασ και να αναρωτθκοφμε γιατί υπάρχει αταξία, ζλλειψθ ςτόχων, 
οραμάτων, ζκπτωςθ αξιϊν, και να αναλάβουμε όλοι τισ ευκφνεσ μασ. Θ παρουςία 
ψυχολόγου κα βοθκιςει το κάλεςμα των γονζων για ενθμζρωςθ ςε ηθτιματα 
ςυμπεριφοράσ των παιδιϊν και παιδαγωγικά»· «επειγόντωσ ψυχολόγοι ςτα 
ςχολειά, διότι πολφ λίγοι ςυνάδελφοι ζχουν τθν ικανότθτα να πλθςιάςουν 
ουςιαςτικά τθν ψυχι των παιδιϊν και να ςυηθτάνε τα προβλιματά τουσ δίνοντασ 
ςωςτζσ ςυμβουλζσ»· «εκτόσ από τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ 
να γίνουν και ςχετικά ςεμινάρια ςτουσ εκπαιδευτικοφσ»· «ομαδοςυνεργατικό 
ςφςτθμα διδαςκαλίασ και όχι απομόνωςθ των μακθτϊν αυτϊν. Ενίςχυςθ των 
κετικϊν ςτοιχείων τουσ και ψυχολογικι ςτιριξθ με ειδικό επιςτιμονα για τα παιδιά 
αυτά»· «πιςτεφω, ότι οι ςυνεργαςίεσ μεταξφ μακθτϊν μπορεί να βοθκιςουν αυτι 
τθν προςπάκεια»· «να ενθμερϊνονται όλα τα ςχολεία ωσ προσ το ποφ μποροφν να 
απευκφνονται (φορείσ, Διμοι, υπθρεςίεσ και να προςπακιςετε για τθν κακιζρωςθ 
του κεςμοφ ψυχολόγου ςε κάκε ςχολείο»· «οι εκπαιδευτικοί πζρα από τθ 
μεταφορά γνϊςεων κα πρζπει να αγαποφν αυτό που κάνουν, γιατί αποτελοφν 
φορείσ αξιϊν, προτφπων ςυμπεριφοράσ. Το ςχολείο κα πρζπει να διαπνζεται από 
όραμα, να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ των μακθτϊν και να μθν είναι 
γραφειοκρατικό»· «καλό κα ιταν να οργανωκοφν από κοινοφ Διμοσ και ςχολείο 
ςτο πϊσ κα αντιμετωπίηονται τζτοιεσ καταςτάςεισ, κάποιεσ ομιλίεσ ι προβολζσ 
ταινιϊν και ςυηθτιςεισ πάνω ςτα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι μακθτζσ 
(ενδοοικογενειακά, ενταξιακά ςε ομάδεσ, εναςχόλθςθ με ςπορ, ςυμμετοχι ςε 
ακλθτικοφσ ςυλλόγουσ κ.λπ.)»· «θ ψυχικι ιςορροπία των ανκρϊπων και των 
μακθτϊν κατ’ επζκταςθ είναι πολυςφνκετο πρόβλθμα, ειδικά ςτισ μζρεσ μασ. Είναι 
τουλάχιςτον άςτοχο να πιςτεφουμε ότι ςχετίηεται μόνο με τισ κοινωνικζσ τάξεισ ι 
κοινωνικζσ δυνατότθτζσ τουσ»· « πρζπει να είμαςτε εκπαιδευτικοί μόνο αν 
κατζχουμε το αντικείμενο τθσ διδαςκαλίασ, αν τθν κάνουμε με κζφι και φανταςία, 
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αν είναι μια διαδικαςία χαράσ και για μασ και αν αγαπάμε τα παιδιά»· «να 
περιλθφκοφν ερωτιςεισ για το χρόνο απαςχόλθςθσ».  

Θ πλειονότθτα των ερωτωμζνων προτείνουν το ςχολείο να είναι πιο ελκυςτικό 
ςτουσ μακθτζσ/-τριεσ και να υπάρχει πιο ευχάριςτο περιβάλλον, καλλιτεχνικζσ, 
ακλθτικζσ και πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ, επαναπροςδιοριςμόσ του αναλυτικοφ 
προγράμματοσ, ειςαγωγι νζων γνϊςεων, παιχνίδι ρόλων, προγράμματα Αγωγισ 
Υγείασ, project που προάγουν τθν ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία, προετοιμαςία για 
ζνα ςχολείο που προωκεί τθν κριτικι ςκζψθ (7 απαντιςεισ).  Ακολουκοφν, με τα 
ίδια περίπου ποςοςτά, οι ερωτϊμενοι/-εσ που προτείνουν τθ ςυςτθματικι 
επιμόρφωςθ των κακθγθτϊν/τριϊν (6 απαντιςεισ) και τθν παρουςία ψυχολόγων 
και κοινωνικϊν λειτουργϊν ςτα ςχολεία (6 απαντιςεισ). Σε μικρότερο βακμό οι 
εκπαιδευτικοί προτείνουν οι κακθγθτζσ/-τριεσ να είναι κοντά ςτα παιδιά, να 
φροντίηουν για καλζσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ μεταξφ μακθτϊν/-τριϊν και 
δαςκάλων, ϊςτε να μεταδίδουν αίςκθμα ςυνεργαςίασ, ςεβαςμοφ και αποδοχισ (3 
απαντιςεισ), πρόγραμμα επιμόρφωςθσ μελλοντικϊν γονζων, ςχετικά ςχολικά 
βιβλία, περιςςότερθ δουλειά, και επζμβαςθ ςτισ τθλεοπτικζσ εκπομπζσ (2 
απαντιςεισ), ςχολεία προςαρμοςμζνα ςτισ ανάγκεσ των προςφφγων και 
μεταναςτϊν (1 απάντθςθ), αναηιτθςθ των αιτιϊν των τςακωμϊν (1 απάντθςθ), οι 
ζρευνεσ να ςτραφοφν ςτθν ενδοοικογενειακι βία και τθν κακοποίθςθ των παιδιϊν 
κακϊσ και να διεξαχκοφν ζρευνεσ με ερωτθματολόγια που κα απευκφνονται ςτουσ 
μακθτζσ/-τριεσ (1 απάντθςθ), εφαρμογι τθσ ςυςτθμικισ προςζγγιςθσ ςτο ςχολείο 
(1 απάντθςθ), πρόλθψθ και ςυνεργαςία όλων των κοινωνικϊν φορζων για 
αντιμετϊπιςθ τθσ βίασ (1 απάντθςθ), τα κινθτά τθλζφωνα χρθςιμοποιοφνται πολλζσ 
φορζσ εισ βάροσ των μακθτϊν/-τριϊν (1 απάντθςθ).  
 
Συηιτθςθ - Συμπεράςματα 
 

Σκοπόσ αυτισ τθσ ανιχνευτικισ ζρευνασ, όπωσ ιδθ αναφζρκθκε, ιταν να 
επιχειρθκεί μια πρϊτθ προςζγγιςθ ςτο ηιτθμα τθσ διερεφνθςθσ και καταγραφισ τθσ 
γνϊμθσ των εκπαιδευτικϊν τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
ςχετικά με τθν φπαρξθ και δράςθ ομάδων κακοποίθςθσ μακθτϊν/-τριϊν ςτα 
ςχολεία. Επιδίωξθ τθσ Επιτροπισ ιταν μζςω τθσ ζρευνασ περιςςότερο να 
αναδειχτοφν ποιοτικά χαρακτθριςτικά που ςυνδζονται με τθν εμφάνιςθ 
περιςτατικϊν ομαδικισ βίασ ςε χϊρουσ του ςχολείου ι τον κοινωνικό του περίγυρο 
παρά να επιχειρθκεί θ ςτατιςτικι καταγραφι τουσ. Από αυτι τθν άποψθ 
αποδείχτθκε ιδιαίτερα χριςιμθ.  

Από τθν ανάλυςθ απαντιςεων του ερωτθματολογίου διαφάνθκαν κάποιεσ 
βαςικζσ πλευρζσ των προβλθμάτων τθσ ςχολικισ βίασ που αντιμετωπίηουν τα 
ςχολεία δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθ χϊρα μασ ςιμερα, με επίκεντρο τθν 
εκδιλωςι τουσ μζςω ομάδων ανιλικων μακθτϊν και μακθτριϊν. Ππωσ  προκφπτει 
από το υλικό που ςυγκεντρϊκθκε, φαίνεται ςε γενικζσ γραμμζσ να επιβεβαιϊνεται 
θ εκτίμθςθ ότι τα περιςτατικά ακραίασ βίασ δεν είναι διαδεδομζνα ςτθν ελλθνικι 
εκπαιδευτικι πραγματικότθτα, όπωσ ζχει διαφανεί και από άλλεσ ςχετικζσ ζρευνεσ, 
όταν εκδθλϊνονται όμωσ τζτοια περιςτατικά απαςχολοφν ςε υπερβολικό βακμό τα 
ΜΜΕ. Αντίκετα, τα περιςτατικά κακθμερινισ βίασ και ςυγκροφςεων είναι πιο ςυχνά 
και ςε αυτά ςυμμετζχουν, αν και με διαφορετικό τρόπο, αγόρια και κορίτςια, όπωσ 
ζχει διαφανεί και από άλλεσ ςχετικζσ ζρευνεσ. Συνικθ κφματα βίασ/εκφοβιςμοφ 
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φαίνεται πωσ είναι κυρίωσ παιδιά που δεν μποροφν να υπεραςπιςτοφν τον εαυτό 
τουσ αποτελεςματικά και ζχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά που τα 
ςτοχοποιοφν και τα κακιςτοφν ευάλωτα. Θ ρατςιςτικι αιτιολογία των περιςτατικϊν 
βίασ ςτο χϊρο του ςχολείου ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ είναι ζκδθλθ. Κάποιεσ φορζσ 
επίςθσ, είναι εμφανισ θ ςφνδεςι τουσ με ομάδεσ που λειτουργοφν ςτο περιβάλλον 
του ςχολείου (π.χ. ομαδοποιιςεισ οπαδϊν ομάδων).  Ρολφ ςπάνια περίπτωςθ, 
γενικά, αποτελεί θ χριςθ όπλων και ςχετικοφ εξοπλιςμοφ (αναφζρκθκε μόνο ζνα 
περιςτατικό με χριςθ ςιδθρογροκιάσ). 

Αξιοςθμείωτο είναι ότι περίπτωςθ τθσ οργάνωςθσ ομάδων βίασ από μακθτζσ 
και μακιτριεσ ςτο χϊρο του ςχολείου δεν αποτελεί γενικά διαδεδομζνο φαινόμενο. 
Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, όμωσ, ςυχνά εμφανίηονται περιπτϊςεισ φπαρξθσ αρχθγοφ, 
που μάλιςτα κάποιεσ φορζσ είναι και αυτόσ που παίρνει τθν απόφαςθ ςχετικά με 
τθν άςκθςθ βίασ από τθν ομάδα. Σε μία από αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, μάλιςτα, 
αναφζρκθκε ωσ αρχθγόσ ομάδασ εκφοβιςμοφ κορίτςι. Αυτά τα ςτοιχεία ςυνιςτοφν 
ςε κάκε περίπτωςθ ανθςυχθτικζσ ενδείξεισ για το μζλλον. 

Θ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν δεν εμφανίηεται, ςφμφωνα με τισ απαντιςεισ 
ςτο ερωτθματολόγιο, πολφ ςυνικθσ, με εξαίρεςθ τθ χριςθ κινθτοφ τθλεφϊνου. Θ 
χριςθ του Διαδικτφου όμωσ φαίνεται ότι ενιςχφκθκε ςθμαντικά το τελευταίο 
διάςτθμα, με τθ διεφρυνςθ τθσ χριςθσ του Διαδικτφου ανάμεςα ςτθ νεολαία. 

Σε ό,τι αφορά τθν αντίδραςθ ςτα περιςτατικά βίασ, είναι επικίνδυνα ςυχνό το 
φαινόμενο τθσ αποςιϊπθςθσ (από γονείσ ι/και παιδιά-κφματα) ι και ςιωπθλισ 
ανοχισ τθσ βίασ/του εκφοβιςμοφ από μζρουσ των κυμάτων ςτο χϊρο του ςχολείου. 
Οι ςφλλογοι γονζων δεν δείχνουν πάντοτε τθν απαιτοφμενθ ευαιςκθςία ςτο κζμα 
(ασ ςθμειωκεί ότι ζνα ςτα πζντε ςχολεία εμφανίηεται ςτισ απαντιςεισ του 
ερωτθματολογίου χωρίσ καν ςφλλογο γονζων/κθδεμόνων), ενϊ και θ πλιρθσ 
απουςία, ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ, μεταναςτϊν από το ςφλλογο γονζων περιορίηει 
ςε ςθμαντικό βακμό τθ δυνατότθτά τουσ να αντιδροφν ζγκαιρα και αποτελεςματικά 
ςε ςχετικά κζματα που ανακφπτουν ςτο χϊρο του ςχολείου. Ραρατθρείται, ακόμθ, 
λίγοι ςχετικά γονείσ να απευκφνονται ςτθ διεφκυνςθ ι/και ςε εκπαιδευτικοφσ του 
ςχολείου για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που απαςχολοφν τα παιδιά τουσ, ενϊ 
και ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ το ενδιαφζρον τουσ κυρίωσ εντοπίηεται ςε ηθτιματα 
που αφοροφν τθν αποτελεςματικι διδαςκαλία επιμζρουσ μακθμάτων και τισ 
επιδόςεισ. Επιπλζον, ςοβαρά προβλιματα εμφανίηονται ςε ό,τι αφορά τθν φπαρξθ 
και τθν επάρκεια των αρμόδιων υπθρεςιϊν, ενϊ και ςτισ περιπτϊςεισ που 
υπάρχουν τζτοιεσ υπθρεςίεσ θ επικοινωνία και θ ςυνεργαςία με το ςχολείο δεν 
είναι πάντοτε αποτελεςματικι. 

Σε ςχζςθ με τθν αντιμετϊπιςθ, τζλοσ, των φαινομζνων βίασ/εκφοβιςμοφ ςτο 
χϊρο του ςχολείου, τζλοσ, ςε γενικζσ γραμμζσ περιλαμβάνονται ςτισ απαντιςεισ 
μζτρα που αφοροφν τόςο ςτον εκπαιδευτικό (λειτουργία του ςχολείου, 
επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν κ.λπ.) όςο και ςτον ευρφτερο κοινωνικό τομζα, ενϊ δεν 
απουςιάηουν και προτάςεισ που αναφζρονται ςτθ λειτουργία των ΜΜΕ (κυρίωσ τθσ 
τθλεόραςθσ) και ςτθ ςχζςθ των παιδιϊν με αυτι. Είναι αξιοςθμείωτο ότι ανάμεςα 
ςτα μζτρα και τισ πρωτοβουλίεσ που ιδθ ζχουν αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί ςτο 
χϊρο του ςχολείου είναι ιςχυρι θ παρουςία κετικϊν μζτρων και δραςτθριοτιτων 
με προλθπτικό χαρακτιρα, όπωσ θ προαγωγι τθσ ομαδοςυνεργατικισ μάκθςθσ, θ 
εφαρμογι τθσ μεκόδου των ςχεδίων (Project), θ οργάνωςθ ομαδικϊν παιχνιδιϊν 
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και δραςτθριοτιτων, θ καλλιζργεια των αξιϊν τθσ αλλθλεγγφθσ και τθσ κοινωνικισ 
προςφοράσ, θ προϊκθςθ καλλιτεχνικϊν και ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων κ.λπ. 

Συνεκτιμϊντασ τα δεδομζνα των απαντιςεων του ερωτθματολογίου, αλλά και 
άλλων ςχετικϊν ερευνϊν, επιχειροφμε ςτθ ςυνζχεια τθ διατφπωςθ κάποιων 
καταλθκτικϊν παρατθριςεων.  

Επιςθμαίνουμε, καταρχάσ, ότι για τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των 
φαινομζνων βίασ, εκφοβιςμοφ και παραβατικότθτασ ανάμεςα ςτα παιδιά και 
τουσ/τισ νζουσ/-εσ απαιτοφνται ριηικζσ αλλαγζσ ςτο ευρφτερο κοινωνικό πλαίςιο. 
Είναι εμφανζσ ότι, όςο διατθροφνται και ενιςχφονται οι κοινωνικζσ ανιςότθτεσ, θ 
φτϊχεια και θ περικωριοποίθςθ μεγάλων κοινωνικϊν ομάδων, οι δυνατότθτεσ 
αντιμετϊπιςθσ τθσ βίασ ςτο χϊρο του ςχολείου κα είναι πολφ περιοριςμζνεσ.  

Στον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ, είναι ςθμαντικό να επιδιωχκοφν αλλαγζσ ςε 
επίπεδο νοοτροπίασ, με βαςικό άξονα μια ολοκλθρωμζνθ και αποτελεςματικι 
εκπαιδευτικι πολιτικι, με ςτόχο τθ δθμιουργία ενόσ ςχολείου που κα ςυμβάλλει 
ςτθ μετάδοςθ κετικϊν ςτάςεων και υγιϊν κοινωνικϊν και πολιτικϊν αξιϊν. Στο 
πλαίςιο μιασ τζτοιασ πολιτικισ πρζπει να ςυνεκτιμϊνται ο ρόλοσ τθσ οικογζνειασ 
και τθσ τοπικισ κοινωνίασ και να διαςφαλίηεται ζνα πλαίςιο ςυνεργαςίασ ανάμεςα 
ςε όλουσ τουσ φορείσ και τα πρόςωπα που εμπλζκονται ςτθ λειτουργία του 
ςχολείου.  

Επίςθσ, είναι απαραίτθτο να επιδιωχκοφν ςυγκεκριμζνα μζτρα και πολιτικζσ με 
ςτόχο τθ μείωςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων και τθν καταπολζμθςθ του κοινωνικοφ 
αποκλειςμοφ και τθσ φτϊχειασ ςτο βακμό του δυνατοφ. Ρροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι 
μπορεί να ςυμβάλουν και κεςμοί όπωσ οι «Ηϊνεσ Εκπαιδευτικισ Ρροτεραιότθτασ», 
που ζχουν εφαρμοςτεί με αξιόλογα αποτελζςματα ςε άλλεσ χϊρεσ. Ιδθ το Κζντρο 
Μελετϊν και Τεκμθρίωςθσ τθσ ΟΛΜΕ ζχει αναλάβει να μελετιςει τισ δυνατότθτεσ 
εφαρμογισ τουσ ςτθ χϊρα μασ. Στο πλαίςιο τζτοιων πολιτικϊν, αντιςτακμιςτικισ 
ουςιαςτικά εκπαίδευςθσ, μποροφν να αντιμετωπιςτοφν πιο ςυςτθματικά και πιο 
αποτελεςματικά κάποια από τα πιο βαςικά προβλιματα που αντιμετωπίηει ςιμερα 
το ςχολείο, όπωσ είναι ο ρατςιςμόσ, θ ξενοφοβία, θ όξυνςθ περιςτατικϊν βίασ και 
επικετικότθτασ κ.λπ.  

Ρρζπει, επίςθσ, να τονιςτεί ότι θ αποτελεςματικότθτα του ςχολείου ςε αυτοφσ 
τουσ τομείσ δεν μπορεί παρά να είναι περιοριςμζνθ, όςο απουςιάηουν οι 
κατάλλθλεσ δομζσ παρζμβαςθσ, υποςτιριξθσ και προςζγγιςθσ των μακθτριϊν/-τϊν  
από το εκπαιδευτικό ςφςτθμα. 

Ακόμθ, θ παροχι κατάλλθλθσ κατάρτιςθσ και ςυνεχοφσ ενδοχπθρεςιακισ 
επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν είναι αναγκαία, προκειμζνου να μποροφν να 
διαχειρίηονται τθν ετερογζνεια και τθν πολυμορφία τθσ ςχολικισ τάξθσ, να 
αναπτφςςουν μία παιδαγωγικι πρόλθψθσ και αλλθλεγγφθσ, και να αποτρζπουν τον 
ςτιγματιςμό και τθν περικωριοποίθςθ τόςο των ανιλικων δραςτϊν όςο και των 
ςυμμακθτϊν/-τριϊν κυμάτων τουσ. Για το  ςκοπό αυτό πρζπει να υπάρξει ζνα 
κοινϊσ αποδεκτό, ολοκλθρωμζνο ςχζδιο δράςθσ. Οι εκπαιδευτικοί πρζπει να 
εκπαιδευτοφν κατάλλθλα, ϊςτε να αποκτιςουν αυτοεκτίμθςθ και αυτοπεποίκθςθ, 
ικανότθτα να χειρίηονται τθν ανομοιομορφία των μακθτϊν/-τριϊν και τθν ποικιλία 
των ςυμπεριφορϊν τουσ, και διαπολιτιςμικι κατανόθςθ και ευαιςκθςία, ϊςτε είναι 
ςε κζςθ να εργάηονται με μακθτζσ/-τριεσ διαφορετικισ πολιτιςμικισ προζλευςθσ.  
Γενικά, οι εκπαιδευτικοί είναι αναγκαίο να είναι κατάλλθλα προετοιμαςμζνοι να 
αντιλαμβάνονται τισ ψυχολογικζσ και ψυχοκοινωνικζσ διαςτάςεισ του 
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εκπαιδευτικοφ ζργου τουσ, ϊςτε εκτόσ από διδάςκοντεσ/-ουςεσ να μποροφν να 
λειτουργοφν και ωσ παιδαγωγοί.  

Μζτρα που κα μποροφςαν να ςυμβάλουν προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ είναι θ 
ςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ με επιςτθμονικό και βοθκθτικό προςωπικό 
και  θ παροχι ιδιαίτερθσ ςυμβουλευτικισ και ψυχολογικισ ςτιριξθσ ςε περιπτϊςεισ 
παιδιϊν που αντιμετωπίηουν ςοβαρά προβλιματα κοινωνικοποίθςθσ και 
ςυμπεριφοράσ. Ειδικότερα μζτρα αφοροφν τθν ανάπτυξθ τθσ διαπολιτιςμικισ και 
αντιρατςιςτικισ εκπαίδευςθσ, τθσ εκπαίδευςθσ και αγωγισ ςτα ΜΜΕ ςε όλα τα 
επίπεδα και τουσ κεςμοφσ τθσ εκπαίδευςθσ, τθ ςτιριξθ των παιδιϊν με ειδικζσ 
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ι/και αναπθρίεσ με ςτόχο τθν εφαρμογι των κατάλλθλων 
ενταξιακϊν πολιτικϊν, ϊςτε να υποςτθρίηεται επαρκϊσ θ παραμονι όλων των 
παιδιϊν, ανεξάρτθτα από τισ όποιεσ ιδιαιτερότθτζσ τουσ, ςτο ςχολικό περιβάλλον 
και να μειωκοφν θ ενδοςχολικι βία και παραβατικότθτα. 

 Το ςχολείο πρζπει να διαπαιδαγωγεί ςτισ αξίεσ τθσ ςυλλογικότθτασ, τθσ 
αλλθλεγγφθσ, του ςεβαςμοφ των ανκρϊπινων δικαιωμάτων, του ςεβαςμοφ κάκε 
πολιτιςμοφ, ςτισ αρχζσ τθσ δθμοκρατίασ, τθσ ιςότθτασ και τθσ δικαιοςφνθσ. Επίςθσ, 
πρζπει να αςκεί τα παιδιά να αντιλαμβάνονται και να προςδιορίηουν τα όριά τουσ, 
να δθλϊνουν τι μποροφν να ανεχκοφν και τι όχι, και να δείχνουν επιμονι και 
ςτακερότθτα ςτθν τιρθςθ αυτϊν των αρχϊν.  

Επίςθσ, είναι ςθμαντικό οι μακθτζσ/-τριεσ να ςυηθτοφν με τουσ εκπαιδευτικοφσ 
και να ενθμερϊνονται ςχετικά με το τι είναι ο ςχολικόσ εκφοβιςμόσ, πϊσ μποροφν 
να αντεπεξζρχονται ςε τζτοιεσ ςυμπεριφορζσ, και να εκπαιδεφονται ςε κοινωνικζσ 
δεξιότθτεσ, μζςα από παιχνίδια ρόλων και δθμιουργικζσ ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ.   

Άλλωςτε, το κζμα τθσ ςχολικισ βίασ και ειδικότερα του εκφοβιςμοφ ζχει 
απαςχολιςει ςυςτθματικά τουσ ειδικοφσ επιςτιμονεσ επί ςειρά ετϊν όχι μόνο ςτθ 
χϊρα μασ αλλά και αλλοφ. Σε όλεσ τισ προθγμζνεσ χϊρεσ ζχουν λθφκεί 
ςυγκεκριμζνα μζτρα για τθν πρόλθψθ και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ βίασ ςτο ςχολείο. 
Σε κράτθ όπωσ θ Ολλανδία, θ Σουθδία και θ Γερμανία, κάκε ςχολικι μονάδα 
διακζτει ςυνικωσ ζνα ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα για τον ζλεγχο τθσ ςχολικισ βίασ. 
Οι μακθτζσ/-τριεσ ςυμμετζχουν ενεργθτικά ςτο πρόγραμμα αυτό και ςε οριςμζνεσ 
περιπτϊςεισ τοφσ δίνονται αυξθμζνεσ ευκφνεσ. Το κζμα τθσ ςχολικισ βίασ 
αντιμετωπίηεται ςφαιρικά. Θ Σουθδία, Για παράδειγμα, εντάςςει  το πρόγραμμα 
πρόλθψθσ  τθσ ςχολικισ βίασ ςτα κζματα αςφάλειασ, οδικισ ςυμπεριφοράσ, 
ςυμπεριφοράσ ςε ςχζςθ με τα ατυχιματα, ςτθν πρόλθψθ του αλκοόλ και ςτα 
δικαιϊματα του παιδιοφ. Είναι ζνα πρόγραμμα που αφορά το ςφςτθμα του 
ςχολείου ςτο ςφνολό του και τθσ κοινωνίασ γενικότερα, «τουσ μακθτζσ, τουσ 
δαςκάλουσ, τουσ διευκυντζσ ςχολείων, τουσ γονείσ, τουσ πολιτικοφσ από τθν τοπικι 
κοινωνία, το προςωπικό τθσ υγείασ, τουσ επαγγελματίεσ τθσ ψυχικισ υγείασ, τουσ 
κοινωνικοφσ λειτουργοφσ, τουσ ςχολικοφσ ψυχολόγουσ κ.ά.» (Αρτινοποφλου, 2001, 
ςελ.26). Σε άλλεσ εργαςίεσ που περιλαμβάνονται ςε αυτό τον τόμο παρζχονται 
ενδιαφζροντα ςτοιχεία ςχετικά με τθν πολιτικι αντιμετϊπιςθσ τθσ ςχολικισ βίασ και 
ειδικότερα του εκφοβιςμοφ που ακολουκείται ςιμερα ςε άλλεσ χϊρεσ. 

Σθμαντικό ρόλο, ακόμθ, παίηει θ ευαιςκθτοποίθςθ και θ ςυνεργαςία των 
γονζων με τθ ςχολικι κοινότθτα. Θ ςυνεργαςία αυτι είναι πολφτιμθ για τθν 
εφαρμογι των ςχολικϊν προγραμμάτων και τθν ιςορροπθμζνθ λειτουργία των 
ςχολικϊν μονάδων.  
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Επιπλζον, είναι απαραίτθτθ θ ςυνεργαςία και θ υποςτιριξθ του ζμψυχου 
δυναμικοφ τθσ ςχολικισ μονάδασ από ειδικοφσ επιςτιμονεσ, όπωσ είναι οι ςχολικοί 
ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί. Με αυτό τον τρόπο το ςχολείο λειτουργεί 
και δρα ωσ ςφνολο, ευαιςκθτοποιοφνται όλεσ οι εμπλεκόμενεσ πλευρζσ και 
δθμιουργείται το κατάλλθλο κλίμα αλλθλοχποςτιριξθσ και ςυνεργαςίασ.  

Εν κατακλείδι, οφείλουμε να τονίςουμε πάλι ότι ο ζλεγχοσ και θ καταςτολι τθσ 
βίασ ςτθ ςχολικι κοινότθτα χωρίσ τα απαραίτθτα ςυνοδευτικά μζτρα πολιτικισ που 
κα αντιμετωπίηουν το πρόβλθμα που υπάρχει ςτθν ευρφτερθ κοινωνία δεν είναι 
μόνο ζνα απλό θμίμετρα, αλλά οδθγοφν ςτθ ςυντιρθςθ και τθ διαιϊνιςθ τθσ βίασ. 
Ρριν ι παράλλθλα με το ςχεδιαςμό πολιτικϊν για τον ζλεγχο τθσ ςχολικισ βίασ  
χρειάηεται να ςχεδιαςτοφν και να λειτουργιςουν μζτρα  και πολιτικζσ για τθν 
πρόλθψθ τθσ βίασ ςτθν κοινωνία. Άλλωςτε θ ςχολικι βία δεν περιορίηεται ςτθ 
ςτάςθ και τθ ςυμπεριφορά που εκδθλϊνεται μεταξφ των μακθτϊν/-τριϊν. Θ βία 
ςτο ςχολείο και ςτθν κοινωνία εκφράηεται κυρίωσ από ανκρϊπουσ που 
διαχειρίηονται τθν εξουςία.  
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Παράρτθμα 
 

Συνοδευτικι επιςτολι προσ τισ Ενϊςεισ Λειτουργϊν Μζςθσ Εκπαίδευςθσ (ΕΛΜΕ) 
τθσ χϊρασ και Ερωτθματολόγιο τθσ ζρευνασ 

 
Κζντρο Μελετϊν  
και Τεκμθρίωςθσ  
(ΚΕΜΕΤΕ) τθσ ΟΛΜΕ 
Κορνάρου 2 και Ερμοφ,  
105.63 Ακινα 

 
Θζμα: Έρευνα / Ερωτηματολόγιο για Ομάδεσ Κακοποίηςησ Μαθητών/-τριών 
 

Ακινα, 27-2-2007 

Προσ : 
 τισ ΕΛΜΕ 
 τουσ/τισ ςυναδζλφουσ 

 
Αγαπθτζσ / αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 

 
Σασ γνωρίηουμε ότι ζχει ςυςτακεί από τθν Εκνικι Επιτροπι Δικαιωμάτων του 

Ανκρϊπου «Επιτροπή Μελζτησ και Αντιμετώπιςησ Σχολικών Ομάδων Κακοποίηςησ 
Μαθητών/-τριών». Στθν Επιτροπι αυτι, με απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΟΛΜΕ, ςυμμετζχει και 
το ΚΕΜΕΤΕ. Συμμετζχουν, επίςθσ, το Μδρυμα Μαραγκοποφλου για τα Δικαιϊματα του 
Ανκρϊπου με τθν κακθγιτρια. κα Α. Γιωτοποφλου-Μαραγκοποφλου, θ οποία ζχει και το 
ςυντονιςμό τθσ Επιτροπισ, θ Ανϊτατθ Συνομοςπονδίασ Γονζων Μακθτϊν Ελλάδασ 
(ΑΣΓΜΕ), θ ΔΟΕ, ο Συνιγοροσ του Ρολίτθ (Συνιγοροσ του Ραιδιοφ), θ ΟΛΕΛΕ και άλλοι 
φορείσ και ειδικοί επιςτιμονεσ και εκπαιδευτικοί. 
Βαςικοί ςτόχοι τθσ Επιτροπισ είναι να ςυλλεχκοφν ςτοιχεία ςχετικά με την ζκταςη του 
προβλήματοσ ςτα ςχολεία και να αναηθτθκοφν τυχόν καλζσ πρακτικζσ που εφαρμόςτθκαν 
και αξιολογικθκαν κετικά ςε άλλεσ χϊρεσ για τθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου.  
Για να ςυγκεντρωκοφν τα απαραίτθτα ςτοιχεία ςε ό,τι αφορά τον πρϊτο ςτόχο, ςυντάχκθκε 
από τθν Επιτροπι ζνα Ερωτθματολόγιο, το οποίο και ςασ επιςυνάπτουμε.  
Κα ιταν ευχισ ζργο αν είχαμε ςτθ διάκεςι μασ ζνα τουλάχιςτον ςυμπλθρωμζνο 
ερωτθματολόγιο από κάκε ςχολείο τθσ περιοχισ αρμοδιότθτάσ ςασ, από εκπαιδευτικό με 
γνϊςθ του ςχετικοφ ηθτιματοσ. Το ερωτθματολόγιο αυτό μπορεί να μασ αποςταλεί με 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο, ςυμβατικό ταχυδρομείο ι φαξ, ςτισ διευκφνςεισ που 
αναφζρουμε ςτθ ςυνζχεια.  
Τονίηουμε ότι δεν πρόκειται για επιχορθγοφμενθ από οποιονδιποτε φορζα ζρευνα και ότι 
θ ςυμμετοχι μασ ςε αυτι είναι χωρίσ καμιά χρθματικι αμοιβι. 
Ραρακαλοφμε κερμά τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ να αποςτείλουν το ερωτθματολόγιο αυτό ςε όλα τα 
ςχολεία τθσ περιοχισ αρμοδιότθτάσ τουσ και να ςυμβάλουν, ςτο βακμό του δυνατοφ, ςτθ 
διακίνθςθ και ςυμπλιρωςι του. 
Ραρακαλοφμε, επίςθσ, όλουσ / όλεσ τουσ / τισ ςυναδζλφουσ και τουσ / τισ διευκυντζσ / 
διευκφντριεσ των ςχολείων να βοθκιςουν ςτθ διακίνθςι του.  
Από τθν πλευρά μασ δεςμευόμαςτε ότι κα τθριςουμε τθν προβλεπόμενθ δεοντολογία ςε 
ό,τι αφορά τθν ανωνυμία εκπαιδευτικϊν και ςχολείων, και κα δθμοςιοποιιςουμε τα όποια 
πορίςματα τθσ ζρευνασ ςτα ςχολεία. 
Το κζμα τθσ βίασ ςτα ςχολεία είναι πολφ ςθμαντικό και ζχουμε τθν πεποίκθςθ ότι κα 
τφχουμε τθσ υποςτιριξισ ςασ ςε αυτι τθν προςπάκεια, που επιβεβαιϊνει ότι ο κλάδοσ μασ 
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ςτζκεται με ενδιαφζρον και αίςκθμα ευκφνθσ απζναντι ςε όλα τα προβλιματα που 
απαςχολοφν τθ ςφγχρονθ εκπαίδευςθ. 
 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνείτε μαηί μασ ςτα τθλζφωνα 
210 – 3252189 και 210 – 3244930 κακϊσ και με το θλεκτρονικό ταχυδρομείο (ςτθ 
διεφκυνςθ olme@otenet.gr με τθν ζνδειξθ: «για το ΚΕΜΕΤΕ, για τισ Ομάδεσ Βίασ») 
ι με φαξ (ςτθν ΟΛΜΕ, με τθν ζνδειξθ «για το ΚΕΜΕΤΕ, Ομάδα Εργαςίασ για τα 
Σχολικά Βιβλία», ςτουσ αρικμοφσ 210-3311338 και 210-3227382). Θ ταχυδρομικι 
μασ διεφκυνςθ είναι: Κορνάρου 2, 105.63 Ακινα Ρλθροφορίεσ κα παρζχονται, 
επίςθσ, από τθν ιςτοςελίδα τθσ ΟΛΜΕ ( http://www.olme.gr , ςτο εικονίδιο 
«ΚΕΜΕΤΕ»).       

Για το Δ.Σ. 
 

Ο Πρόεδροσ          Ο Γ. Γραμματζασ 
                                             Παφλοσ Χαραμισ           Νικόλαοσ Παπαχριςτοσ 

http://www.olme.gr/
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ΚΑΤΑΓΑΦΘ ΣΤΟΛΧΕΛΩΝ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ ΡΟΥ ΑΡΑΝΤΑ 
 
ΝΟΜΟΣ .................................................................... 
ΡΟΛΘ / ΚΩΜΟΡΟΛΘ/ ΧΩΛΟ...................................................... 
IΔΛΟΤΘΤΑ (ςθμειϊςτε με Χ ό,τι ςασ αφορά) 

Κακθγθτισ □    Κακθγιτρια □ 

Άλλο πρόςωπο (ςθμειϊςτε) …………………………………………………………………. 
 
1. Εξιςτοριςτε μασ ζνα περιςτατικό που ζγινε το τρζχον ςχολικό ζτοσ και το οποίο 
κα κεωροφςατε ότι ζγινε από κοινοφ από δυο-τρεισ μακθτζσ ι μακιτριεσ ςε βάροσ 
άλλου παιδιοφ του ςχολείου. 
(Σθμειϊςτε, λ.χ.: Τι ακριβϊσ ςυνζβθ; Για ποιο λόγο; Ρϊσ αντζδραςε το ςχολείο; Ρϊσ 
αντζδραςαν οι γονείσ του κφματοσ; Ρϊσ αντζδραςαν οι γονείσ των δραςτϊν ; Ιταν 
όλοι οι εμπλεκόμενοι μακθτζσ ι μακιτριεσ; Ιταν και αλλοδαποί; Ροιασ 
εκνικότθτασ; 
 
2. Ζχουν επιςθμανκεί ςε αυτό το ςχολείο περιπτϊςεισ επικετικότθτασ παιδιϊν προσ 
αδφνατουσ, «δυςπροςάρμοςτουσ», καινοφριουσ, διαφορετικοφσ, αλλοδαποφσ - 
επικετικότθτα λεκτικι, ςωματικι, ςεξουαλικι, καταςτροφι περιουςίασ; 
(αναφερκείτε ςτο τρζχον ςχολικό ζτοσ) 

- Ρολλζσ □ 

- Λίγεσ □ 

- Καμία □ 

 
2.1. Αν υπάρχουν, από ποιουσ; 

- Ζλλθνεσ □ 

- Αλλοδαποφσ □ 

- Και τουσ δυο □ 

......................... 
 
3. Συμβαίνουν ι όχι  ςυχνά ζντονοι διαπλθκτιςμοί, τςακωμοί ςτο ςχολείο ςασ 
μεταξφ των παιδιϊν; 

- Ναι □ 

- Πχι □ 

 
3.1. Αν  ΝΑΛ, τι ακριβϊσ ςυμβαίνει; 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.2. Για ποιο λόγο, κατά τθ γνϊμθ ςασ, διαπλθκτίηονται / τςακϊνονται ςυχνά τα 
παιδιά; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.3. Πταν τςακϊνονται, τι ακριβϊσ κάνουν; 

- Απλϊσ βρίηονται □ 

- Γελοιοποιοφν, ταπεινϊνουν □ 

- Κακοποιοφν ςεξουαλικά □ 

- Χρθςιμοποιοφν πζτρεσ □ 

- Βγάηουν ςουγιά, κοπιδάκια ι μαχαίρι □ 

- Ζχουν ςιδθρογροκιζσ □ 

- Ρροςπακοφν να λθςτζψουν κάποιο μακθτι ι μακιτρια (να του πάρουν 

μπουφάν, παποφτςια, κινθτό τθλζφωνο) □ 

- Τι άλλο κάνουν; Ρεριγράψτε τι άλλο 
 
4. Λειτουργεί ςφλλογοσ γονζων/κθδεμόνων ; 

- Ναι □ 

- Πχι □ 

- Άλλο (τι;) ………………………………………………………….. 
 

5. Ρόςοι γονείσ ςτο Δ.Σ. του ςυλλόγου γονζων/κθδεμόνων είναι αλλοδαποί; 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
6. Ροιοι γονείσ/κθδεμόνεσ ζρχονται ςυχνότερα να ςυηθτιςουν για τθν πρόοδο/ 
διαγωγι/ςυμπεριφορά του παιδιοφ; 

- οι Ζλλθνεσ □ 

- οι αλλοδαποί □ 

- αυτοί που το παιδί τουσ ζχει πρόβλθμα □ 

- αυτοί που μζνουν κοντά ςτο ςχολείο □ 

- δεν υπάρχει διάκριςθ □ 

- άλλοι (ποιοι;) □ 

 
7. Ρόςεσ φορζσ είχατε καλζςει, κατά τθν προθγοφμενθ ςχολικι χρονιά, 
γονείσ/κθδεμόνεσ των παιδιϊν για να ςυηθτιςετε ςχετικά με τθν 
πρόοδο/διαγωγι/ςυμπεριφορά του παιδιοφ τουσ; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. Ρόςοι από τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ ζχουν απευκυνκεί ς’ εςάσ, προςωπικά, για να 
ςυηθτιςουν πρόβλθμα του παιδιοφ τουσ το προθγοφμενο ςχολικό ζτοσ; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
9. Υπάρχουν παιδιά ςτο ςχολείο ςασ που απευκφνονται ς’ εςάσ για προςωπικά τουσ 
προβλιματα 

- πολλά □ 
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- λίγα □ 

- κανζνα □ 

 
10. Το φυςικό και ζμψυχο περιβάλλον ςτο ςχολείο ιταν πάντα το ίδιο; 

- Ναι (ιταν) □□ 

- Πχι (δεν ιταν) □ 

 
10.1. Αν ΟΧΛ, τι άλλαξε και από πότε; (διευκρινίςτε) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
11.  Ρϊσ αντζδραςε το ςχολείο ςτθν αλλαγι;  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12. Ρϊσ αντζδραςε ο Σφλλογοσ γονζων/κθδεμόνων; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
13. «Ομαδοποιοφνται», χωρίηονται ι όχι ςε ομάδεσ τα παιδιά ςτθν τάξθ ι ςτο 
διάλειμμα, ςτο ςχολείο; 

- Ναι □ 

- Πχι □ 

 
13.1. Αν ΝΑΛ, κατά τθ γνϊμθ ςασ για πιο λόγο ι για ποιουσ λόγουσ 
«ομαδοποιοφνται» τα παιδιά ; 

- για να μελετοφν μαηί □ 

- για να παίηουν ποδόςφαιρο ι άλλα παιγνίδια □ 

- για να κάνουν ςκανταλιζσ □ 

- για να βαςανίηουν, να εξευτελίηουν κάποιο αδφναμο ι διαφορετικό μακθτι 

ι μακιτρια που δεν χωνεφουν □ 

- για  να πάρουν από κάποιο παιδί λεφτά, μπουφάν, κινθτό κλπ. □ 

- για άλλουσ λόγουσ (περιγράψτε ποιουσ) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

  
13.2. Ζχουν αυτζσ οι ομάδεσ αρχθγό; 
 

- Ναι □ 

- Πχι □ 

 
 
13.3. Αν ΝΑΛ, τι χαρακτθριςτικά ζχει ςυνικωσ ο αρχθγόσ αυτόσ; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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13.4. Κφματα κλοπισ ι ομάδων που εξευτελίηουν ι βαςανίηουν είναι πάντα τα ίδια 
παιδιά; 

- τα ίδια  □ 

- όχι πάντα τα ίδια □ 

 
13.5. Ροια είναι, ςυνικωσ, τα χαρακτθριςτικά των μακθτϊν ι μακθτριϊν που 
γίνονται κφματα; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
13.6. Ροια είναι, ςυνικωσ, τα χαρακτθριςτικά των δραςτϊν; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
13.7. Ροιοσ αποφαςίηει, κάκε φορά, ποιοσ μακθτισ ι ποια μακιτρια κα είναι το 
κφμα και ποιοι οι κφτεσ ι δράςτεσ; 
......................................................................................................................................... 
 
14. Οι εμπλεκόμενοι  μακθτζσ ςτισ ομάδεσ αυτζσ είναι : 

- ζλλθνεσ □ 

- αλλοδαποί;  . □  από ποιο κράτοσ; □ 

- και τα δυο □ 

 
16.  Ρϊσ αντιδρά το ςχολείο ςτισ «ομαδοποιιςεισ» που γίνονται με αρνθτικό ςτόχο, 
δθλαδι, όχι με καλό ςκοπό; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
17. Ρϊσ αντιδρά ςυνικωσ θ οικογζνεια του κφματοσ; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
18. Ρωσ αντιδρά ςυνικωσ θ οικογζνεια του δράςτθ ι των δραςτϊν; 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
19. Ελζγχεται θ είςοδοσ του ςχολείου; 

- Ναι □ 

- Πχι □ 

 
20. Εποπτεφονται τα παιδιά κατά το διάλειμμα; 

- Ναι □ 

- Πχι □ 

 
 

20.1.  Αν ΝΑΛ, ποιοσ εποπτεφει; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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21. Υπάρχει φφλακασ ι επιςτάτθσ;  

- Ναι □ 

- Πχι □ 

  
 
22. Υπάρχει πρόςβαςθ του ςχολείου ςε ψυχολόγο ι κοινωνικό λειτουργό; 

- Ναι □ 

- Πχι □ 

 
22.1. Αν ΝΑΛ, ζχετε χρθςιμοποιιςει εςείσ τισ υπθρεςίεσ ψυχολόγου ι κοινωνικοφ 
λειτουργοφ για κάποιο παιδί το προθγοφμενο ςχολικό ζτοσ; 

- Ναι □ 

- Πχι □ 

 
22.2. Αν ΟΧΛ, δθλαδι δεν υπάρχει πρόςβαςθ ςε ψυχολόγο ι κοινωνικό λειτουργό, 
ζτυχε να χρειαςτείτε υπθρεςίεσ ψυχολόγου για κάποιο παιδί το προθγοφμενο 
ςχολικό ζτοσ; 

- Ναι □ 

- Πχι □ 

 
23. Το ςχολείο ςασ ςυνεργάηεται (αν χρειαςτεί) ςε περίπτωςθ προβλθματικϊν 
μακθτϊν/-τριϊν με κάποια ανϊτερθ αρχι ι δθμόςιο φορζα, λ.χ. το Υπουργείο 
Ραιδείασ, τθν Υπθρεςία Επιμελθτϊν Ανθλίκων, τθν Εταιρεία Ρροςταςίασ Ανθλίκων, 
το Συνιγορο του Ρολίτθ (Κφκλο Δικαιωμάτων του Ραιδιοφ), το Δικαςτιριο 
Ανθλίκων, τθν ΕΛ.ΑΣ., για να πάρουν ςχετικζσ ςυμβουλζσ ι βοικεια όταν 
αντιμετωπίηουν προβλιματα ςυμπεριφοράσ και ιδίωσ επικετικότθτασ; 

- Ναι □ 

- Πχι □ 

 
23.1. Αν ΝΑΛ, με ποιο φορζα ι με ποιουσ φορείσ ςυνεργαςτικατε; 

- τθν προϊςτάμενθ αρχι (διευκυντι, γυμναςιάρχθ κλπ) □ 

- το Υπουργείο Ραιδείασ □ 

- τθν Υπθρεςία Επιμελθτϊν Ανθλίκων □ 

- τθν Εταιρεία Ρροςταςίασ Ανθλίκων □ 

- το Συνιγορο του Ρολίτθ (Κφκλο Δικαιωμάτων του Ραιδιοφ) □   

- τθν Αςτυνομία □ 

-  τθν Ειςαγγελία □ 

- το Δικαςτιριο Ανθλίκων □ 

- άλλο (ποιον;) ………………………………………………………………………… 
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23.2.  Για τι ςυμβάν ηθτιςατε ςυνεργαςία ι βοικεια; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
23.3. Αν ΟΧΛ, δθλαδι αν δεν ηθτιςατε βοικεια ι ςυνεργαςία, γιατί δεν ηθτιςατε; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
24. Ρϊσ, κατά τθ γνϊμθ ςασ, κα βελτιϊνονταν οι ςχζςεισ μεταξφ των μακθτϊν/-
τριϊν ςτα ςχολεία  τθσ χϊρασ μασ; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
24.1. Εςείσ τι μζτρα παίρνετε για τθ βελτίωςθ των ςχζςεων των μακθτϊν; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Συμπλθρϊςτε ό,τι άλλο νομίηετε ότι κα ιταν χριςιμο ςε αυτι μασ τθν προςπάκεια. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ΣΑΣ ΕΥΧΑΛΣΤΟΥΜΕ ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΟΛΥΤΛΜΘ ΣΥΝΕΓΑΣΛΑ ΣΑΣ 


