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Εισαγωγή

Στον χώρο της εκπαίδευσης οι ορισμοί της επιθετικότητας και της βίας εμφανίζονται 
υπέρμετρα διευρυμένοι. Οι διάφορες προσεγγίσεις αναφέρονται συνήθως σε τέσσερις (4) 
ομάδες διαπροσωπικών σχέσεων: τη συμπεριφορά των διδασκόντων προς τους μαθητές, τη 
συμπεριφορά των μαθητών προς τους διδάσκοντες, τη συμπεριφορά των διδασκόντων 
μεταξύ τους και τη συμπεριφορά των μαθητών μεταξύ τους. Στα παραπάνω προστίθενται και 
οι βανδαλισμοί, οι καταστροφές που οι μαθητές προκαλούν στο υλικό του σχολείου, καθώς 
και η γενική στάση των μαθητών απέναντι στον σχολικό θεσμό. Οι διερευνήσεις των 
παραπάνω παρουσιάζουν μιαν άνιση ανάπτυξη. Δίνεται έμφαση στις στάσεις και 
συμπεριφορές των μαθητών προς τους διδάσκοντες και το σχολείο, ενώ ελάχιστες έρευνες 
εμβαθύνουν στις συμπεριφορές των διδασκόντων ή των μαθητών μεταξύ τους. 

Η βία στο σχολείο παρουσιάζεται βασικά με δύο διαφορετικές όψεις: υπάρχει η έκδηλη-
φανερή όψη, αυτή που προσφέρεται προς θέαση, όπως οι βαρβαρότητα, τα χτυπήματα, οι 
καταστροφές. Υπάρχουν όμως εκδηλώσεις λιγότερο εμφανείς οι οποίες χρησιμοποιούν το 
λόγο. Η λεκτική βία μπορεί να είναι εξίσου επώδυνη με τη σωματική. 

Με τον όρο επιθετικότητα προσδιορίζουμε τη διαρκή διάθεση του ατόμου να εμπλακεί σε 
πραγματικές ή φαντασιωτικές επιθετικές διαγωγές. Αυτή η επιθετικότητα μπορεί να είναι 
κακοήθης, καταστροφική, αλλά μπορεί να είναι καλοήθης, όπου η μαχητικότητα του ατόμου 
εκφράζεται με την άμιλλα και τη δημιουργικότητα.

Με βάση αυτό το θεωρητικό πλαίσιο, αν περιοριστούμε σε παραβατικές πράξεις που ενέχουν 
τα στοιχεία της απειλής της σωματικής ακεραιότητας και των βανδαλισμών,  επιλέχθηκε μια 
δραστηριότητα που θα επιτρέψει μια πρώτη καταγραφή του τρόπου με τον οποίο οι μαθητές 
και οι μαθήτριες βιώνουν και τοποθετούνται απέναντι στο φαινόμενο της βίας και της 
επιθετικότητας στο σχολείο.

Έρευνα

Ομάδα Εργασίας
Για την έρευνα στο θέμα αυτό επιλέχθηκε η Γ’ Τάξη του Γυμνασίου Ν. Καρυώτισσας καθώς οι 
έφηβοι αυτής της ηλικίας έχουν ήδη μερικές αρνητικές εμπειρίες και απόψεις για το ζήτημα. Η 
ομάδα εργασίας απαρτίζεται από δώδεκα (12) εφήβους, εκ των οποίων δύο (2) αγόρια και 
δέκα (10) κορίτσια. 

Συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας - Ημερολόγιο
Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω 
συναντήσεις:

1) Τρίτη, 07/03/2006
a. Τέθηκε το βασικό ερώτημα: Βία και Επιθετικότητα στο σχολείο
b. Καθορίστηκε ο σκοπός της έρευνας με την καταγραφή των απόψεων των 

εφήβων
c. Συζητήθηκε το αρχικό σχέδιο του ερωτηματολογίου με ερωτήσεις κλειστού 

και ανοικτού τύπου. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε υποομάδες αναλαμβάνοντας 
να συγκεντρώσουν ερωτήσεις για το βασικό ερώτημα.

d. Έγινε η επιλογή του πληθυσμού των ερωτώμενων
2) Παρασκευή, 10/03/2006



a. Συντάχθηκε και συζητήθηκε το τελικό σχέδιο του ερωτηματολογίου με 
ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου

b. Καθορίστηκε ο τρόπος και χρόνος διακίνησης του ερωτηματολογίου
3) Πέμπτη, 23/03/2006

a. Αποδελτίωση των ερωτηματολογίων από την ερευνητική ομάδα
b. Διατύπωση και συζήτηση πρώτων συμπερασμάτων/προτάσεων
c. Έρευνα σχετικής βιβλιογραφίας στη σχολική βιβλιοθήκη

4) Τρίτη, 11/04/2006
a. Σύνταξη της τελικής έκθεσης
b. Ανακοίνωση συμπερασμάτων

Μέθοδος
Το εργαλείο που επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί ήταν ένα ερωτηματολόγιο που στόχο έχει να 
κάνει μια πρώτη καταγραφή στη στάση των εφήβων απέναντι στο φαινόμενο της βίας στο 
σχολείο. Μαθητές/-τριες της ομάδας εργασίας διένειμαν τα ερωτηματολόγια, εξηγώντας 
αρχικά το σκοπό της έρευνάς τους. Κατόπιν ζητήσανε από τους ερωτώμενους να γράψουν 
όσο πιο συγκεκριμένα και ειλικρινά μπορούν τις απόψεις τους. Παράλληλα τόνισαν τη 
διάθεσή τους να παρέχουν οποιαδήποτε διευκρίνιση τους ζητηθεί. Στη συνέχεια τα 
ερωτηματολόγια συγκεντρώθηκαν και αποδελτιώθηκαν από μικρές υποομάδες εργασίας. 
Μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων ζητήθηκε από την ομάδα να σχολιάσει και να 
καταλήξει σε συμπεράσματα. Επιπρόσθετα αναζητήθηκαν πηγές από βιβλία σχετικά με το 
θέμα. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με τη σύνταξη της τελικής έκθεσης.   

Επιλογή Δείγματος
Η ερευνητική ομάδα, ύστερα από συζήτηση, κατέληξε να επιλέξει τη Β’ Τάξη του Γυμνασίου 
Ν. Καρυώτισσας για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. 

Παρουσίαση και Ανάλυση Αποτελεσμάτων
Η ανάλυση των ερωτηματολογίων οδήγησε στα παρακάτω αποτελέσματα – συμπεράσματα 
(τα ποσοστά των αποτελεσμάτων έχουν προκύψει ως προς τα κορίτσια, τα αγόρια και το 
σύνολο των μαθητών):

Συμπεριφορά 1η

Καυγάδες των παιδιών που καταλήγουν σε χειροδικία
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31%

41%

28%

ποτέ
σπάνια
συχνά
πολύ συχνά
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πολύ συχνά

Συμπεράσματα
Αξιολογώντας τα συμπεράσματα των γραφημάτων διαπιστώνουμε ότι η πλειοψηφία των 
ερωτηθέντων αγοριών (69%) θεωρούν ότι συχνά γίνονται καυγάδες στο χώρο του σχολείου 
που καταλήγουν σε χειροδικία. Στην ίδια ερώτηση τα κορίτσια εμφανίζονται «διχασμένα». Το 
49% των ερωτηθέντων κοριτσιών απάντησε ότι σπάνια συμβαίνουν βίαιες συμπλοκές στο 
χώρο του σχολείου.

Συμπεριφορά 2η 
Καταστροφές στο σχολικό κτίριο
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Συμπεράσματα
Στην ερώτηση αυτή παρουσιάζεται μια ομοιομορφία στα ποσοστά των απαντήσεων που 
δόθηκαν από τα δύο φύλα. Το 64% των αγοριών και το 58% των κοριτσιών διαπιστώνουν 
καταστροφές στο σχολικό χώρο με μεγάλη συχνότητα.

Συμπεριφορά 3η 
Συνθήματα και λέξεις υβριστικού περιεχομένου στους τοίχους και στα θρανία
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Συμπεράσματα
Στο ερώτημα αυτό υπάρχει μία συντριπτική πλειοψηφία τόσο στα αγόρια (89%) όσο και στα 
κορίτσια (83%) που υποστηρίζει ότι συνθήματα και λέξεις υβριστικού περιεχομένου στους 
τοίχους και στα θρανία είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο στο σχολείο.

Συμπεριφορά 4η 
Λεκτική βία (βρισιές, προσβολές, απειλές)
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Συμπεράσματα
Είναι αξιοσημείωτο ότι στο συγκεκριμένο ερώτημα κανένα αγόρι δεν απάντησε πως ποτέ δεν 
χρησιμοποιείται λεκτική βία στο σχολείο. Αντιθέτως το 83% των αγοριών και το 96% των 
κοριτσιών θεωρούν ότι οι βρισιές, προσβολές, και απειλές αποτελούν καθημερινότητα στην 
σχολική κοινότητα. 



Συμπεριφορά 5η 
Κλοπές (χρημάτων, αντικειμένων)
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συχνά
πολύ συχνά

Συμπεράσματα
Στο ερώτημα αυτό το 94% των αγοριών και το 62% των κοριτσιών απάντησε πως το 
φαινόμενο κλοπής χρημάτων και αντικειμένων συμβαίνει σπάνια έως ποτέ στο σχολείο. 

Ερώτηση Ανοικτού Τύπου
Γράψε δικές σου προτάσεις για τη βελτίωση του κλίματος στο σχολείο σου

Στην τελευταία ερώτηση οι έφηβοι κλήθηκαν να διατυπώσουν δικές τους προτάσεις για τον 
περιορισμό των φαινομένων βίας και επιθετικότητας στο σχολείο. 

Συμπεράσματα
Οι προτάσεις των παιδιών ήταν αντικρουόμενες όπως π.χ. στο θέμα της αυστηρότητας και 
της επιβολής ποινών από τους καθηγητές. Αρκετοί από αυτούς προτείνουν την επιβολή 
συχνότερων και αυστηρότερων ποινών, ακόμη και για ‘’ελαφριά’’ παραπτώματα. Ταυτόχρονα 
κάποιοι άλλοι προτείνουν μεγαλύτερη ελαστικότητα και επιείκεια από την πλευρά των 
διδασκόντων.  Αρκετοί από τους ερωτώμενους αναγνωρίζουν την παραβατική συμπεριφορά 
τους, θεωρώντας ότι αυτή οφείλεται στην έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ καθηγητών – μαθητών 
αλλά και των μαθητών μεταξύ τους. Για την αποκατάσταση των σχέσεων αυτών, θεωρούν 
βασική ανάγκη την εύρεση τρόπων προσέγγισής τους από τους διδάσκοντες και την αποφυγή 
λεκτικής βίας (ειρωνειών και προσβολών). Ένα ποσοστό των ερωτώμενων μαθητών 
προτείνει αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών που γίνονται στο σχολικό χώρο με 
προσωπική εργασία και προσωπικό-οικονομικό κόστος.  Αξίζει να αναφερθεί ότι ορισμένα 
παιδιά θεωρούν την αγωγή από την οικογένεια βασική αιτία για την παραβατική τους 
συμπεριφορά. Ως εκ τούτου διατυπώνουν την απαισιόδοξη άποψη ότι το κλίμα στο σχολείο 
δεν βελτιώνεται. Τέλος, ορισμένοι μαθητές – μαθήτριες διατύπωσαν την ανάγκη, για τη 
βελτίωση του κλίματος στο σχολείο, να γίνονται περισσότεροι περίπατοι και να υπάρχει 
χρόνος για εξωδιδακτική δημιουργική απασχόληση (αθλητικά παιγνίδια, μουσική, 
προγράμματα περιβαλλοντικά κ.α.).

Γενικά συμπεράσματα και σχόλια
Η αρχική συμμετοχή των μαθητών –τριών στην ομάδα ήταν εθελοντική, δεν ήταν δηλαδή 
προϊόν πίεσης.  Ο ενθουσιασμός, η ενεργητικότητα και η συνέπεια των μελών ήταν μερικά 
από τα χαρακτηριστικά του κλίματος που επικρατούσε στην ομάδα. Στην ομάδα 
αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα: Η ελεύθερη έκφραση των μελών χωρίς να κρύβουν τα 
συναισθήματά τους. Το πνεύμα συνεργασίας και συνύπαρξης των μελών. Η αυτοπεποίθηση 
και η πρωτοβουλία των παιδιών.



Παρουσιάστηκαν μικρού βαθμού δυσκολίες στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων – 
επιλέχθηκε να συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια στο σχολείο και όχι στο σπίτι. Αν και 
τονίστηκε από τις μικρές διερευνητικές ομάδες η ανωνυμία και το απόρρητο των απαντήσεων, 
οι ερωτώμενοι δυσκολεύτηκαν στη διατύπωση πρότασης στην ερώτηση ανοικτού τύπου. 
Μικρή καθυστέρηση παρουσιάστηκε στην αποδελτίωση των ερωτηματολογίων από τις 
ομάδες, κυρίως λόγω απειρίας. Τέλος, η διατύπωση των συμπερασμάτων από την ερώτηση 
ανοιχτού τύπου, λόγω κακής διατύπωσης και γραφικού χαρακτήρα μερικών ερωτώμενων 
μαθητών, δυσκόλεψε την ομάδα και χρειάστηκε η παρέμβαση της συντονίστριας καθηγήτριας. 
Η διερεύνηση της στάσης των εφήβων απέναντι στο φαινόμενο της βίας στο σχολείο,  υπήρξε 
διαφωτιστική για ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν τη σύγχρονη 
εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και την ευρύτερη κοινωνία.
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