
1 
 

Ενδοσχολική βία,  παραβατικότητα και παρεμβατικά προγράμματα  

Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Αντιλήψεις γονέων και 

εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης. 
 

Γιώργος Κουμουνδούρος 

Κοινωνιολόγος Msc, Δ/ντής 6
ου

 Γ/σίου Ιλίου,  

Υπ. Διδάκτωρ Παν/μίου Πελοποννήσου 

Email: gKoumoun@sch.gr 

 

      Περίληψη 

     H έννοια της ενδοσχολικής βίας είναι σύνθετη, πολύμορφη και αμφίσημη λόγω των 

διαφόρων πρωταγωνιστών που εμπλέκονται, των νέων μορφών που παίρνει και της 

υποκειμενικότητας της αντίληψης των περιστατικών. Συνεπώς ο προσδιορισμός της 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς πολλές έρευνες δε συμφωνούν στους 

ορισμούς, ούτε στα ποσοστά που δίνουν για τα περιστατικά, ενώ προτείνουν παρεμβάσεις 

που κινούνται σε όλα τα επίπεδα πρόληψης. Αυτό σημαίνει ότι οι αναπαραστάσεις βίας 

όλων των εμπλεκόμενων και ο διαπραγματευτικός χαρακτήρας των παρεμβάσεων πρέπει 

να γίνουν αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης. 

     Με βάση το σκοπό της έρευνας επιχειρούμε να μελετήσουμε την ενδοσχολική βία και 

παραβατικότητα στις πραγματικές τους διαστάσεις, μέσα από τη διερεύνηση γενικών και 

ειδικότερων αντιλήψεων γονέων & εκπαιδευτικών, την πιθανή ύπαρξη διάστασης 

ανάμεσα στην αίσθηση ανασφάλειας που κυριαρχεί στις παραστάσεις και τον πραγματικό 

κίνδυνο θυματοποίησης και τέλος  τη διερεύνηση των αντιλήψεων για το ρόλο των 

οργανωμένων προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής, ως παράγοντες ελεγχόμενης διαχείρισης 

της εφηβικής επιθετικότητας για τη δημιουργία ασφαλούς εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.  

Λέξεις – κλειδιά: σχολική βία, παραβατικότητα, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Φυσική 

Αγωγή & αθλητισμός. 

Abstract  

The notion of bullying is complex, multiform and ambiguous because of the different 

characters involved, the new forms it gets, and the existing element of subjectivity in the 

perception of the incidents. Consequently, bullying seems to have a special interest for 

scientific researchers since a lot of them do not agree on the definitions or the 

percentages of the people involved while they suggest interventions in all the prevention 

levels. This means that the representations of violence the involved people have, and the 

negotiating character of the interventions must be the object of a special study. 

     Based on the purpose of the research, we try to examine school violence and 

infraction in their real dimensions: through  the probe of both general and specified 

perceptions of parents and teachers; the possible discord between the sense of insecurity 

which dominates in the representations and the real danger of victimization, and finally 

through the examination of what is believed about Physical Education and its organized 

programs  as factors of managing adolescent aggressiveness in order to create a safe 

educational environment. 

     Keywords: school violence, delinquency, secondary education, Physical Education 

& Sport 

mailto:gKoumoun@sch.gr


2 
 

     Επιθετικότητα, βίαιη συμπεριφορά  και σχολικό περιβάλλον. 

Οι εντάσεις, η επιθετικότητα και οι βίαιες συμπεριφορές στο χώρο του σχολείου είναι 

μια πραγματικότητα, που απασχολεί τις τελευταίες δεκαετίες όλες τις σύγχρονες 

κοινωνίες μεταξύ των οποίων και τη χώρα μας, καθώς αποτελούν συνεχόμενο, 

γενικευμένο και αυξανόμενο κοινωνικό πρόβλημα με ποικίλες διαστάσεις (Carra, 

Fagianelli, 2006, Choquet  et al, 2003, Lecoque  et al, 2003,  Dubet, 1998, Ministere de 

l’ éducation Quebec, 1993). Τα φαινόμενα αυτά  συνήθως εκλαμβάνονται ως 

αποκλίνουσες ή παραβατικές συμπεριφορές, που δυσκολεύουν τόσο τη διαδικασία της 

αγωγής  όσο και την κοινωνική ενσωμάτωση, με αποτέλεσμα να κινητοποιούν όλο και 

περισσότερο το σύνολο των εμπλεκομένων με την εκπαιδευτική διαδικασία. Υπάρχει 

επίσης διάχυτη η αίσθηση της ανασφάλειας σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές 

καθώς  οι σχετικές έρευνες δε συμφωνούν μεταξύ τους και δείχνουν ότι το ποσοστό των 

εμπλεκομένων με περιστατικά βίας κυμαίνεται από 5% - 25%, με σοβαρότατες 

αρνητικές συνέπειες για παιδιά και εφήβους (Χατζή κ.α., 2000, Κουράκης, 2009, Dake 

et al, 2003, Debarbieux, 2003, 2006, Debarbieux, Errard, 2011). 

Η ενδοσχολική βία δεν είναι καινούργιο φαινόμενο, αντιθέτως είναι τόσο παλιό όσο 

και η λειτουργία του οργανωμένου σχολείου. Εκείνο που φαίνεται να διαφοροποιείται 

κάθε φορά είναι η μορφή που παίρνει, η συνειδητοποίηση του μεγέθους του 

προβλήματος από τις εκάστοτε  κοινωνίες και ο τρόπος αντίδρασής τους σε αυτό, 

δείχνοντας έτσι τις αλλαγές στην αντίληψη της βίας και τα συστήματα διαχείρισης που 

τη συνοδεύουν.( Debarbieux, 1996, Bodin et al, 2006) 

Οι όροι βία και επιθετικότητα ακόμα και αν φαίνονται ισοδύναμοι, υπάρχει μια 

γενική συμφωνία σχετικά με τη διαφορά στη φύση και την προέλευσή τους. Η διαφορά 

τους έγκειται στο γεγονός πως η επιθετικότητα είναι μία συμπεριφορά που οδηγείται 

από τα ένστικτα. Συνεπώς δεν αποτελεί ίδιον χαρακτηριστικό μόνο του ανθρώπινου 

είδους. Η βία από την άλλη, είναι περισσότερο προϊόν αλληλεπίδρασης βιολογικών 

παραγόντων και  κουλτούρας και απαιτεί συνειδητή πρόθεση. (Sanmartin, 2004, 

Berkowitz, 1996).  Ειδικότερα η επιθετικότητα των παιδιών και των εφήβων που 

εκδηλώνεται στο χώρο του σχολείου, αφορά συνήθως μια πράξη κατά την οποία 

κάποιος πληγώνει από πρόθεση κάποιον άλλο. Συνεπώς στοιχεία του ορισμού εκτός από 

την πρόθεση είναι η επιβολή της βούλησης, η πρόκληση ζημιάς ή βλάβης, η απειλή 

εκφοβισμού, κακομεταχείρισης ή κακοποίησης (Αρτινοπούλου, 2001, Cole, M. & Cole 

S., 2002, Κοκκινάκη, 2006 ).  

 Για να μελετήσουμε την σχολική βία θα πρέπει καταρχάς να κατανοήσουμε τι είναι, 

διότι ο πολυδιάστατος, πολυπαραγοντικός και αμφίσημος χαρακτήρας της βίας, 

παρατηρείται και στο επίπεδο του σχολείου. Αυτό συμβαίνει αφενός λόγω του 

γεγονότος των πρωταγωνιστών που εμπλέκονται και των αιτιολογικών παραγόντων που 

την επηρεάζουν και αφετέρου γιατί ένα γεγονός μπορεί να θεωρηθεί από ένα 

υποκείμενο ως πράξη βίας ενώ για κάποιο άλλο άτομο να μην έχει την ίδια βαρύτητα 

(Gasparini, 2000, Gabucci et. al., 2007).   Η βία στο σχολείο θεωρείται συνήθως ως 

απόκλιση ή ως γεγονός αποσταθεροποιητικό και αφορά κατηγορία αδικημάτων που 

διαπράττονται στο σχολικό χώρο και δεν πρέπει να συγχέεται με αντικοινωνικές ή  

παραβατικές ενέργειες των μαθητών που τελούνται εκτός σχολείου (Πανούσης, 2006). 

Συμφώνα με τον Dubet, (Dubet, 1987, 1998) η ενδοσχολική βία είναι και κοινωνική 

και σχολική, είναι και εξωτερική και εσωτερική του σχολείου. Είναι ταυτόχρονα και 

αντικειμενική και υποκειμενική. Συχνά αναφερόμαστε στη βία που ασκείται από 

μαθητές ή υπόκεινται οι μαθητές, το προσωπικό όμως μπορεί επίσης να είναι θύμα ή να 

ασκεί βία. Κατά συνέπεια υπάρχουν σαφείς δυσκολίες στο να προσδιοριστεί, αφού 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όρος για πολλά και ποικίλα γεγονότα διαφορετικής φύσης 

και βαρύτητας. Συχνά άλλωστε η βία δεν γεννιέται μέσα από θεαματικές εκδηλώσεις, 
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αλλά μέσα από σχεδόν αόρατες εντός των ορίων της νομιμότητας καθημερινές 

δραστηριότητες και πράξεις των ατόμων.  

Θα πρέπει επίσης να είμαστε προσεκτικοί μιας και η εφηβεία είναι συνδεδεμένη 

πολλές φορές με την έννοια του δυναμισμού, της διεκδίκησης, της απόκτησης 

ταυτότητας και της κατάκτησης,  χαρακτηριστικά που δεν συνδέονται  απαραίτητα με 

τη βία και την αντικοινωνική συμπεριφορά.  Συνήθως όμως οι περισσότεροι ερευνητές 

όταν αναφέρονται στην επιθετικότητα στο σχολείο έχουν κατά νου τη βίαιη και εχθρική 

συμπεριφορά. (Debarbieux, Fotinos, 2012, Hoover, & Oliver, 1996).  

 

     Ασφαλές εκπαιδευτικό περιβάλλον 

Η ασφάλεια είναι βασική προϋπόθεση αξιοπρεπούς διαβίωσης, τόσο σε ατομικό όσο 

και σε κοινωνικό  επίπεδο. Χωρίς μια στοιχειώδη αίσθηση ασφάλειας, δεν νοείται 

ανθρώπινη συνύπαρξη  διότι ακυρώνονται οι σχέσεις μεταξύ των ατόμων (Carra, 2009, 

Kino-Quebec, 2000, Mucchielli, 2001).   Ειδικότερα όταν αναφερόμαστε στην ασφάλεια 

στο σχολικό χώρο, πρέπει να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στους δυο αγγλοσαξονικούς 

όρους «safety» και security» οι οποίοι συνήθως μεταφράζονται στην Ελληνική γλώσσα 

με την ίδια λέξη.  Η έννοια της ασφάλειας (safety) συνδέεται με την ποιότητα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και ταυτόχρονα αποτελεί κριτήριο ποιότητας. Αναφέρεται 

στο εσωτερικό κλίμα του σχολείου, ενσωματώνει τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών, 

μεταξύ των μαθητών και των δασκάλων, των δασκάλων μεταξύ τους, τη σχέση του 

σχολείου με την τοπική κοινωνία και το ευρύτερο περιβάλλον. (Αρτινοπούλου, 2001)  

Αντίθετα η ασφάλεια – security σχετίζεται με την εξωτερική προστασία από άτομα που 

δεν έχουν δεσμούς με τη σχολική κοινότητα ή ακόμα είναι και εχθρικά απέναντί της, 

όπως διαρρήκτες, συμμορίες ανηλίκων, έμποροι ουσιών, ομάδες μηχανόβιων κλπ 

(Olweus, 1991, 1993). 

Τι σημαίνει όμως ασφαλές εκπαιδευτικό περιβάλλον και πως επιτυγχάνεται η 

δημιουργία της αίσθησης της ασφάλειας; Ασφαλές περιβάλλον σημαίνει να μην υπάρχει 

μέσα σε αυτό ως κυρίαρχο συναίσθημα ο φόβος. Σημαίνει  επίσης ότι  ξέρουμε τι 

πρόκειται να μας συμβεί αν κάνουμε ή δεν κάνουμε κάτι, δηλαδή ύπαρξη ξεκάθαρων 

κανόνων λειτουργίας, υπό τύπο συμβολαίου και όχι επιβολής. Σημαίνει επίσης αίσθηση 

δικαιοσύνης, ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας και κουλτούρας επίλυσης των διαφορών 

με ειρηνικά μέσα. Τέλος σημαίνει ότι μπορούμε να προβλέψουμε και να διαχειριστούμε 

αποτελεσματικά κάποιο μελλοντικό κίνδυνο (Smith, et al., 2004, Strauss, 1992). 

Η διαρκής αναζήτηση της ασφάλειας στο σχολικό περιβάλλον με επιβολή ποινών και 

όρους τιμωρίας προς αυτούς που εμφανίζουν επιθετική και παραβατική ή αποκλίνουσα 

συμπεριφορά συνήθως ανακυκλώνει τη βία και ενισχύει την ανασφάλεια, εφόσον 

συσσωρεύει θυμό και αισθήματα απόρριψης που  εκτρέφουν τις  επιθετικές 

συμπεριφορές, οδηγώντας πολλούς μαθητές στην υιοθέτηση του ρόλου του «ταραξία» 

και στην ηρωοποίησή τους στις ομάδες συνομηλίκων.(Testaniere, 1967, UNESCO, 2009). 

Θα πρέπει λοιπόν να αναζητηθούν αποτελεσματικοί τρόποι διαχείρισης της 

επιθετικότητας με σκοπό τη βέλτιστη οργάνωση ενός ασφαλούς εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος. Σε αυτήν την προοπτική φαίνεται να ανοίγεται ένας πρόσφορος χώρος 

μελέτης, μέσα από τον σχεδιασμό και οργάνωση ολοκληρωμένων προγραμμάτων 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, βιωματικού και κοινωνικού χαρακτήρα 

δραστηριοτήτων. Πρόκειται για έναν χώρο έρευνας που μόλις πρόσφατα άρχισε να 

αποτελεί αντικείμενο μελέτης, ως προς τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο 

αθλητισμός και η Φυσική Αγωγή στην οργάνωση ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος. 

Λαμβανομένου υπόψη ότι μια από τις βασικότερες λειτουργίες του αθλητισμού είναι η 

αποφόρτιση των επιθετικών παρωθήσεων, αυτό καταδεικνύει τον ρόλο που μπορεί να 
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έχουν οι οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες και τα προγράμματα φυσικής αγωγής 

σε σχέση με τη σχολική βία. (Olweus, Limber, 2007).  Η «καθαρτήρια» λειτουργία του 

αθλητισμού έχει αντλήσει το ενδιαφέρον των ερευνητικών προσεγγίσεων, σε μια 

προσπάθεια να εντοπιστούν οι συνθήκες εκείνες που συνδέονται με επιθετικές 

συμπεριφορές, αλλά και την πρόληψη και απαλοιφή των πιθανοτήτων που μπορεί να 

οδηγήσουν σε μορφές βίαιων αντικοινωνικών εκδηλώσεων. (Dunning, 1996, Duret, 

1999, Galand, 2009, Pociello, 1995, Bodin, et al. 2004)  

 

     Μεθοδολογία της έρευνας 

 Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι  να διερευνήσει τα φαινόμενα ενδοσχολικής 

βίας και παραβατικότητας  στις πραγματικές τους διαστάσεις, μέσα από τις αντιλήψεις  

των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία με βάση την προσωπική τους 

εμπειρία λόγω της θέσης  που κατέχουν, προσπαθώντας παράλληλα να καταγράψει και 

να ερμηνεύσει πιθανές υπερβολές ( ή και υποβαθμίσεις) που μπορεί να προέρχονται από 

διάφορες επιδράσεις στις αναπαραστάσεις τους, αλλά και από το κλίμα ανασφάλειας και 

φόβου που διαχέεται στην κοινή γνώμη και κυριαρχεί στις σημερινές μετανεωτερικές 

κοινωνίες της εποχής μας.  

Η διερεύνηση αυτή βασίζεται σε τρεις θεωρητικές οπτικές: α)την οπτική της 

κοινωνικής συγκρότησης της βίας (κοινωνικές αλληλεπιδράσεις ή διαντιδράσεις), β)την 

οπτική που τη θεωρεί αποτέλεσμα των κοινωνικών προβλημάτων που δημιουργούνται 

από την κοινωνική αποδιοργάνωση ή αποδόμηση της σύγχρονης κοινωνίας και γ)την 

οπτική που αφορά την ίδια τη λειτουργία του σχολείου και την κρίση του σχολικού 

θεσμού γενικότερα. 

Η προσπάθεια αποτύπωσης γίνεται μέσα από τους παρακάτω άξονες που αποτελούν 

και τις ερευνητικές μας υποθέσεις: α)τις γενικές αναπαραστάσεις γονέων και 

εκπαιδευτικών για τις διαστάσεις της ενδοσχολικής βίας και παραβατικότητας, όπου 

υποθέτουμε ότι πιθανόν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους, ως προς το 

μέγεθος, τη σοβαρότητα  και τους σημαντικότερους αιτιολογικούς παράγοντες που την 

καθορίζουν,  β)τις  ειδικότερες εντός του σχολικού πλαισίου αντιλήψεις  που πιθανόν να 

διαφέρουν ως προς  τη συχνότητα, τη χωροχρονική εμφάνιση των φαινομένων, τη 

σύνδεσή τους με έμμεσες ψυχολογικές πιέσεις και το γενικότερο ενδοσχολικό κλίμα που 

επικρατεί, γ)την πιθανή ύπαρξη διάστασης, ανάμεσα στην αίσθηση ανασφάλειας και 

αβεβαιότητας που κυριαρχεί στις παραστάσεις γονέων και εκπαιδευτικών εντός του 

σχολικού πλαισίου και τον πραγματικό κίνδυνο (ρίσκο) θυματοποίησης με βάση τα 

περιστατικά ενδοσχολικής βίας και τη σοβαρότητά τους  όπως αυτά καταγράφονται από 

τους ίδιους, και δ)το ρόλο των οργανωμένων προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής και 

αθλητισμού μέσω ομαδικών αθλημάτων και δραστηριοτήτων, που πολύ πιθανόν να 

γίνονται αντιληπτά από γονείς και εκπαιδευτικούς ως ένας από τους πλέον 

καθοριστικούς τρόπους παρεμβατικών δράσεων, τόσο για τη μείωση των εντάσεων και 

της επιθετικότητας των εφήβων, όσο και την αποτελεσματική αντιμετώπιση 

συγκεκριμένων μορφών επιθετικής και βίαιης συμπεριφοράς στα πλαίσια του σχολικού 

περιβάλλοντος. 

Για την επίτευξη των στόχων της έρευνας, λόγω της πολλαπλότητας των προς 

απάντηση ερωτημάτων και των εμπλεκομένων παραγόντων με την εκπαιδευτική 

διαδικασία, υιοθετήσαμε την πολυμεθοδική προσέγγιση, συλλέγοντας δεδομένα από 

διαφορετικούς πληθυσμούς [γονείς, εκπαιδευτικούς, στελέχη]  με τη συνδυασμένη 

χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων.  
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     Συλλογή δεδομένων και συγκρότηση του δείγματος  

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα πρώτα ενδεικτικά αποτελέσματα και οι 

διαφαινόμενες τάσεις στα ερευνητικά μας ερωτήματα. Η  πρώτη φάση της έρευνας  

διεξήχθη από το Φεβρουάριο έως το Μάιο 2014, όπου χρησιμοποιήθηκαν δυο 

ερωτηματολόγια ένα για εκπαιδευτικούς και ένα για γονείς, τα οποία δημιουργήθηκαν 

για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας από τον ίδιο τον ερευνητή, στηριζόμενος  

στο μοντέλο ερωτηματολογίων των Debarbieux E., Fotinos G., 2012, Lecoque C., 

Hermesse C., Galand B., Lenbo B., Philippot P., Born M., 2003,  προσαρμόζοντας τα 

στη δομή και τις ανάγκες της εν λόγω έρευνας. 

      Στη συνέχεια σταθμίστηκαν με πιλοτική εφαρμογή σε εκπαιδευτικούς διαφόρων 

ειδικοτήτων και γονείς γυμνασίων της περιοχής του  Δήμου Ιλίου. Ως προς την βασική 

δομή τους, τα ερωτηματολόγια περιλαμβάνουν κοινές ερωτήσεις και στα δύο δείγματα 

αλλά και διαφοροποιημένες με βάση τη θέση των εμπλεκομένων με την εκπαιδευτική 

διαδικασία. Σε όλες τις περιπτώσεις η συμμετοχή στην έρευνα ήταν εθελοντική και 

εξασφαλίστηκε η ανωνυμία με τη μη χρήση προσωπικών δεδομένων. Τα ερευνητικά 

δεδομένα προέρχονται από (700) γονείς και εκπαιδευτικούς, με τυχαία 

στρωματοποιημένη δειγματοληψία από δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

διαφορετικού τύπου (Γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ) για να εξασφαλιστεί η 

αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. Επιλέχτηκαν νομοί τεσσάρων διαφορετικών 

γεωγραφικών περιοχών  της Ελλάδας οι οποίες προέκυψαν με τυχαία δειγματοληψία 

μετά από κλήρωση ανάμεσα στις δώδεκα  γεωγραφικές περιφέρειες πλην της Αττικής. 

Η περιφέρεια της Αττικής συμπεριλήφθηκε εξ ορισμού, λόγω του ότι σ’ αυτήν είναι 

συγκεντρωμένος ο μισός περίπου μαθητικός πληθυσμός. Έτσι τα δεδομένα της  έρευνας 

προκύπτουν  από ένα σύνολο δείγματος εκπαιδευτικών και γονέων που: 

 εργάζονται  ή φοιτούν τα παιδιά τους σε σχολεία της Αττικής σε ποσοστό 45%   

 εργάζονται ή φοιτούν τα παιδιά τους σε σχολεία της επαρχίας σε ποσοστό 55%, 

αφού λάβαμε υπόψη μας την αντίστοιχη κατανομή μαθητικού δυναμικού στις 

γεωγραφικές περιφέρειες από στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. 

 

   Αποτελέσματα της έρευνας 

Σύμφωνα με την έρευνα όσον αφορά τις εν γένει αναπαραστάσεις για τις διαστάσεις 

του φαινομένου της ενδοσχολικής βίας και παραβατικότητας στο σημερινό σχολείο, 

κυριαρχεί στους εκπαιδευτικούς (42%)  η αντίληψη ότι τα περιστατικά υποβαθμίζονται 

ή αποσιωπούνται από τους παράγοντες της σχολικής ζωής. Στο δείγμα των γονέων το 

ποσοστό αυτό αυξάνεται κατά πολύ σε 52% & 60% (για Αττική και επαρχία αντίστοιχα)  

Κατανομή απαντήσεων για τις διαστάσεις της ενδοσχολικής βίας και παραβατικότητας 

 

Ιστόγραμμα 1 
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ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

16% 20% 
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18% 

60% 
52% 

42% 42% 
24% 28% 28% 

40% 

Τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας & παραβατικότητας: 

Α. Εμφανίζονται στην πραγματική τους διάσταση στην τοπική κοινωνία 

Β. Υποβαθμίζονται ή αποσιωπούνται από τους παράγοντες της σχολικής κοινότητας 

Γ. Διογκώνονται  με την προβολή ακραίων περιστατικών από τα Μ Μ Ε 
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Αξιοσημείωτη επίσης διαφαινόμενη τάση κυρίως στους εκπαιδευτικούς της Αττικής 

είναι ότι εμφανίζεται ένα σημαντικότατο ποσοστό (40%) που πιστεύει ότι τα φαινόμενα 

τελευταία διογκώνονται  με την προβολή ακραίων περιστατικών από τα ΜΜΕ και αυτό 

εξηγείται από τους ίδιους ως μια προσπάθεια σύνδεσης των φαινομένων με ατομικά 

ψυχολογικά χαρακτηριστικά, που έχουν ως αποτέλεσμα να υποβαθμίζονται οι 

κοινωνικές αιτίες οι οποίες απαιτούν μέτρα κοινωνικής πολιτικής πρόληψης. Αντίθετα 

οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί της επαρχίας  που συμφωνούν με την άποψη της 

διόγκωσης (24% & 28% αντίστοιχα),  θεωρούν ότι αυτό εξυπηρετεί οικονομικά 

συμφέροντα των ΜΜΕ με την αύξηση της ακροαματικότητας. 

 Παρατηρείται επίσης σημαντική διαφοροποίηση στην αιτιολόγηση της κυρίαρχης 

αντίληψης για την υποβάθμιση των περιστατικών ενδοσχολικής βίας, με μια βαθιά 

ριζωμένη πεποίθηση στους γονείς, ότι αυτό οφείλεται σε μια προσπάθεια συγκάλυψης 

κυρίως των  ευθυνών του σχολείου και της αποτυχίας του στο πεδίο της προληπτικής 

πολιτικής ασφάλειας. Αντίθετα οι  εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως αυτό γίνεται για να 

προστατευτούν οι ανήλικοι παραβάτες καθώς και τα θύματα της ενδοσχολικής βίας από 

πιθανή στοχοποίηση  ή μόνιμη  θυματοποίηση.  

 

Κατανομή απαντήσεων ερμηνείας της κυρίαρχης  αντίληψης  

 

Ιστόγραμμα 2 

Στο πεδίο της ερμηνείας ως προς το σημαντικότερο παράγοντα που συνδέεται με τις 

παραβατικές και βίαιες ενδοσχολικές συμπεριφορές, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι 

γονείς, συμφωνούν ότι είναι το κοινωνικό περιβάλλον και οι κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις (κακές παρέες, υιοθέτηση προτύπων περιθωριακών ή αντικοινωνικών 

ομάδων, ενδοοικογενειακή βία, κλπ) και ακολουθούν η κοινωνική αποδόμηση και η 

κρίση του αξιακού συστήματος στην οποία προφανώς συμβάλλουν σημαντικά τα ΜΜΕ.   
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23,33% 

15,38% 
19,05% 

14,29% 10,00% 

30,77% 

66,67% 

57,14% 

66,67% 

53,85% 

14,29% 

28,57% 

Τα περιστατικά υποβαθμίζονται ή αποσιωπούνται: 

Για να μη χαλάσει η εικόνα και το όνομα του σχολείου στην τοπική κοινωνία 

Για να προστατευτούν οι ανήλικοι παραβάτες ή τα θύματα βίας 

Για να μη φανούν οι ευθύνες του σχολείου και η αποτυχία προληπτικής πολιτικής  
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   Κυριότερος αιτιολογικός παράγοντας ενδοσχολικής βίας & παραβατικότητας 

 

Ιστόγραμμα 3 

Σε ότι αφορά τις παραστάσεις για το συνολικό μέγεθος της ενδοσχολικής βίας και τη 

συχνότητα εμφάνισης τέτοιων περιστατικών εντός του σχολικού πλαισίου, η 

πλειοψηφία των γονέων δηλώνει ότι αποκτά εικόνα κυρίως μέσω της μαρτυρίας του 

ίδιου τους του παιδιού ως παρατηρητή, από μαρτυρίες συμμαθητών του, αλλά και 

γονέων άλλων μαθητών, οι δε εκπαιδευτικοί επισήμαναν περισσότερο την προσωπική 

τους εμπειρία, τις μαρτυρίες άλλων παιδιών θυμάτων ή παρατηρητών των περιστατικών 

και τις μαρτυρίες συναδέλφων τους. Συνεπώς οι παραστάσεις των γονέων βασίζονται 

αποκλειστικά σε ότι μεταφέρουν τα παιδιά τους, οι άλλοι γονείς και φυσικά η 

περιρρέουσα ατμόσφαιρα, ενώ στους καθηγητές βασίζονται σε ένα μεγάλο ποσοστό σε 

προσωπική εμπειρία και κατά δεύτερο λόγο σε όσα μεταφέρουν οι μαθητές τους  

(κυρίως τα θύματα) και οι συνάδελφοί τους.  

Η συνολική εκτίμηση για το μέγεθος της ενδοσχολικής βίας και παραβατικότητας 

στα σχολεία παρουσιάζει σημαντική διαφοροποίηση με το 1/3 των γονέων να τα 

χαρακτηρίζει αρκετά και την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών  ελάχιστα.  

 

Πίνακας 1 

 

 

 

 

 

 

Ειδικά για τη συχνότητα  εμφάνισης των διαφόρων μορφών γονείς και εκπαιδευτικοί 

δηλώνουν  ότι κυριαρχούν σε εβδομαδιαία βάση εμφάνισης οι πράξεις άμεσης λεκτικής 

βίας και ακολουθούν οι ήπιες μορφές σωματικής και έμμεσης ψυχολογικής βίας με 

σημαντικές διαφοροποιήσεις στην ποσοστιαία κατανομή [με διπλάσια σχεδόν ποσοστά 

των γονέων συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα των εκπαιδευτικών].  
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ΓΟΝΕΙΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

Κοινωνικό περιβάλλον -  
αλληλεπιδράσεις 

 Κοινωνική αποδόμηση, 
οικον.κρίση, ανεργία 

Κρίση του αξιακού 
συστήματος 

Θεσμική κρίση του 
σχολείου 

Επίδραση των ΜΜΕ 

 ψυχοκοινωνικοί 
παράγοντες 

Συνολική εκτίμηση περιστατικών ενδοσχολικής βίας και 
παραβατικότητας 

 ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

ΑΡΚΕΤΑ 32 12 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 37 77 

ΚΑΘΟΛΟΥ 31 11 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 

χ2 = 32.6 , df  = 2, pr= ≤0.001 
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Κατανομή μορφών ενδοσχολικής βίας που συμβαίνουν συχνά 

 

Ιστόγραμμα 4 

Η αίσθηση συνεχούς αύξησης των περιστατικών ενδοσχολικής βίας και 

παραβατικότητας κυριαρχεί στους γονείς, οι οποίοι συμφωνούν με την άποψη αυτή σε 

ποσοστό 80% και 88% (επαρχία και Αττική αντίστοιχα), με τους εκπαιδευτικούς να 

ακολουθούν κατά πλειοψηφία αλλά σαφώς λιγότεροι. Σημαντική διαφορά προέκυψε ως 

προς την αίσθηση ότι το γενικό  επίπεδο ασφάλειας στο σημερινό σχολείο έχει 

χειροτερέψει, όπου στη σύγκριση γονέων και εκπαιδευτικών, οι πρώτοι συμφωνούν με 

ποσοστό 70%, ενώ  μόνο το 48% & 34% των εκπαιδευτικών επαρχίας και Αττικής 

τάσσεται υπέρ αυτής της άποψης.  

 

Πίνακας 2 

ΑΙΣΘΗΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 

 ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

ΣΥΜΦΩΝΩ  84 61 

ΔΙΑΦΩΝΩ  16 39 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 

χ2 = 13.3,df= 1 ,p = ≤0.001 

 

Πίνακας 3 

ΑΙΣΘΗΣΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

ΣΥΜΦΩΝΩ  70 41 

ΔΙΑΦΩΝΩ  30 59 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 

χ2 = 17.0 ,df = 1, p = ≤0.001 
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Ιστόγραμμα 5 

Σχετικά με το ρόλο της εκπαίδευσης στην Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, οι 

εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως μπορεί να αποβεί καταλύτης για τον έλεγχο και τη 

διαχείριση της εφηβικής έντασης και παρορμητικότητας. Δηλώνουν ότι συμφωνούν και 

μάλλον συμφωνούν (78%)  πως η εφηβική ένταση και παρορμητικότητα μπορεί να γίνει 

περισσότερο αποδεκτή, ελεγχόμενη και διαχειρίσιμη  με την εκπαίδευση στη Φυσική 

Αγωγή και τον αθλητισμό.  Επίσης στην πλειοψηφία τους ( 61%) πιστεύουν ότι ο 

σεβασμός στους κανόνες και η κατανόηση της αναγκαιότητάς τους μπορεί να γίνουν 

καλύτερα αντιληπτά από τους εφήβους με την εφαρμογή βιωματικών ομαδικών 

δραστηριοτήτων που προϋποθέτουν υποχρεωτικά σεβασμό σε κανόνες για την ασφαλή 

διεξαγωγή τους (Ομαδικά παιχνίδια - Αθλητικές δράσεις).  

 

Αντιλήψεις εκπ/κών για το ρόλο της Φυσικής Αγώγής 

 

Ιστόγραμμα 6 
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Αίσθηση αυξητικής τάσης περιστατικών σχολικής βίας 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΔΙΑΦΩΝΩ 
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Η εφηβική ένταση & παρορμητικότητα γίνεται περισσότερο αποδεκτή, 
ελεγχόμενη και διαχειρίσιμη με την εκπαίδευση στη Φ.Α. 

Συμφωνώ  

Μάλλον 
συμφωνώ 

Μάλλον διαφωνώ 

Διαφωνώ  

Δ.Γ/Δ.Α. 
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Ιστόγραμμα 7 

Όσον αφορά τον αποτελεσματικότερο τρόπο  που προτείνουν γονείς και 

εκπαιδευτικοί για μείωση των εντάσεων και της επιθετικότητας στα σχολεία, 

παρατηρούμε σημαντικές διαφορές στις αντιλήψεις τους, καθώς οι γονείς πιστεύουν 

κυρίως στη μηδενική ανοχή στη βία και συμφωνούν με την ενεργοποίηση των 

συλλογικών οργάνων του σχολείου για άμεσο έλεγχο και επιβολή ποινών, σε αντίθεση 

με τους εκπαιδευτικούς που από την πλευρά τους πιστεύουν κυρίως  στην ανάπτυξη 

βιωματικών δράσεων και προγραμμάτων εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. 

Παράλληλα φαίνεται να συμφωνούν αρκετοί γονείς και εκπαιδευτικοί στο σπουδαίο 

ρόλο που έχει η ευαισθητοποίηση όλων μέσα από ημερίδες ενημερωτικές καμπάνιες και 

επιμορφωτικά προγράμματα.  

 

Αποτελεσματικότερος τρόπος  για μείωση των εντάσεων και της επιθετικότητας 

 

Ιστόγραμμα 8 
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Η αναγκαιότητα σεβασμού στους κανόνες γίνεται καλύτερα αντιληπτή 
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ΓΟΝΕΙΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  
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49% 
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Μηδενική ανοχή στη βία και επιβολή ποινών.  
Άμεση παραπομπή  σε ειδικές υπηρεσίες εκτός σχολείου  
Ανάπτυξη βιωματικών δράσεων και Προγραμμάτων Φ. Α. 
Εφαρμογή της διαμεσολάβησης συνομηλίκων  
Ενημερωτικές καμπάνιες 
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     Συμπεράσματα - Συζήτηση 

Η πρώτη προσεκτική ανάλυση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι η ενδοσχολική βία 

είναι παρούσα στα σχολεία Β/θμιας εκπ/σης της χώρας μας, η οποία    εκφράζεται με 

ήπιες μορφές ακόμα. Αυτή η διαπίστωση υποδηλώνει ότι τα φαινόμενα ενδοσχολικής 

βίας δεν παρουσιάζουν το δραματικό χαρακτήρα που τους αποδίδουν συχνά τα ΜΜΕ, 

εφόσον περιορίζονται κυρίως σε λεκτικές, ήπιες σωματικές και έμμεσες ψυχολογικές 

μορφές βίας, χωρίς να λείπουν σπανιότερα και τα πιο σοβαρά γεγονότα.  

Εντύπωση  όμως προκαλεί το γεγονός ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό γονέων και 

εκπαιδευτικών (18% & 24% αντίστοιχα) πιστεύουν πως τα περιστατικά ενδοσχολικής 

βίας εμφανίζονται στην πραγματική τους διάσταση στις τοπικές κοινωνίες. Η κυρίαρχη 

παράσταση είναι η υποβάθμιση και η  αποσιώπηση, που αν λάβουμε υπόψη μας για 

τους γονείς ότι αυτή βασίζεται κυρίως στις μαρτυρίες των παιδιών τους και αν 

συνδυαστεί με τα ευρήματα άλλων ερευνών  (ΕΚΚΕ, 2000, Καλλιώτης, 1996)  για το 

«νόμο της σιωπής» που κυριαρχεί στα θύματα, τους θύτες και τους παρατηρητές 

μαθητές, επιβεβαιώνεται η άποψη για παράλληλες πορείες γονέων, εκπαιδευτικών, 

μαθητών εντός του σχολικού χώρου (Πανούσης, 2006).  

Άξιο σχολιασμού είναι το γεγονός ότι γονείς και  εκπαιδευτικοί της επαρχίας 

πιστεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους αντίστοιχους της Αττικής , ότι η υποβάθμιση 

αυτή των περιστατικών ενδοσχολικής βίας γίνεται για να μη χαλάσει η εικόνα και το 

όνομα του σχολείου, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι στις μικρές και κλειστές κοινωνίες έχει 

μεγάλη σημασία η προς τα έξω εικόνα του σχολείου και κατ’ επέκταση δίνεται μεγάλη 

σημασία στην κοινωνική κριτική και το στιγματισμό. (Ιστόγραμμα 2)  

Ενδιαφέρουσα επίσης είναι η διαπίστωση ότι ελάχιστοι γονείς και εκπαιδευτικοί 

συμπεριλαμβάνουν στους κυριότερους αιτιολογικούς παράγοντες που συνδέονται με 

την ενδοσχολική βία και παραβατικότητα, τη θεσμική κρίση του σχολείου (κακό κλίμα, 

κακή ποιότητα διδασκαλίας, απαξίωση σχολείου κλπ). Το γεγονός αυτό αν και 

αναμενόμενο στο δείγμα των εκπαιδευτικών, λόγω της υπεράσπισης της θέσης και του 

ρόλου τους, εμφανίζεται και στους γονείς και δείχνει ότι πιθανόν οι δεσμοί σχολείου – 

οικογένειας δεν έχουν διαρραγεί σε τέτοιο βαθμό όπως υπερτονίζεται σε δημόσιες 

συζητήσεις, αλλά ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στο δημόσιο σχολείο, πίστη και σεβασμός 

στον εκπαιδευτικό παρά τη γενικότερη κρίση που βιώνεται από όλους.  

Από τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας και σε ότι αφορά στο θέμα «θύτης, θύμα» 

παρατηρούμε ότι στην πλειοψηφία τους οι γονείς δηλώνουν ότι το δικό τους παιδί 

ουδέποτε είχε παραβατική συμπεριφορά και δεν ενεπλάκη ποτέ ως θύτης σε περιστατικά 

βίας. Αυτό δεν μας ξενίζει εφόσον μπορεί να εξηγηθεί με τη λογική της γονεϊκής τάσης 

να προστατέψουν το παιδί τους από το στιγματισμό ή επίσης να μην έχουν αντιληφθεί 

την εμπλοκή, ιδίως για πιο ελαφρά περιστατικά που διαφεύγουν και από το σχολείο. 

Αντίθετα όσον αφορά το ρόλο του θύματος αυτός γίνεται αποδεκτός για τα παιδιά τους 

σε ποσοστό 36% και 24% από τους γονείς Αττικής & επαρχίας, ποσοστά που 

συμφωνούν με τα ευρήματα άλλων πρόσφατων ερευνών(34,69% & 34,66%)
1
 σχετικά 

με τη θυματοποίηση.  

Η ύπαρξη διάστασης ανάμεσα στην αίσθηση ανασφάλειας που κυριαρχεί εντός του 

σχολικού πλαισίου και του πραγματικού ρίσκου θυματοποίησης με βάση τα περιστατικά 

που περιγράφονται, επιβεβαιώνεται πλήρως στους γονείς και εν μέρει στους 

εκπαιδευτικούς. Στους γονείς κυριαρχεί σε μεγαλύτερο βαθμό ο φόβος ότι συνεχώς τα 

κρούσματα ενδοσχολικής βίας αυξάνονται και το επίπεδο ασφαλείας του σημερινού 

σχολείου έχει χειροτερεύσει σε τέτοιο σημείο που  δεν γνωρίζουν όπως δηλώνουν 

                                                           
1
 Παρατηρητήριο ΥΠΑΙΘ, Καθημερινή 6/3/14, - Ευρωπαϊκή έρευνα για το σχολικό εκφοβισμό,    

Χαμόγελο του παιδιού, 2012, http://www.e-abc.eu/files/1/PDF/Research/School_Bullying_Greek.pdf. 
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κάποιοι πως θα επιστρέψουν τα παιδιά τους το μεσημέρι στο σπίτι. Αυτό βέβαια δεν 

δικαιολογείται από τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των περιστατικών που 

περιγράφουν ότι συμβαίνουν συχνά (εβδομαδιαία ή μηνιαία), τα οποία είναι κυρίως 

λεκτική βία, ήπιες μορφές σωματικής ή έμμεσης ψυχολογικής βίας και ποτέ ή σπάνια 

σοβαρή σωματική βία, βανδαλισμοί κτιρίων, κλοπές διαρρήξεις και σεξουαλικές 

παρενοχλήσεις. Συνεπώς οι αναπαραστάσεις τους επηρεάζονται από άλλους παράγοντες 

εκτός σχολείου και πολύ πιθανό να εξαρτώνται από αυτούς  (Moscovici, 1972, Abric, 

1984). Τα άτομα που δεν βιώνουν προσωπικό ρίσκο και αίσθημα ανασφάλειας, όταν 

αναφέρονται στην αύξηση της παραβατικής συμπεριφοράς επισημαίνουν αιτίες πιο 

γενικές και αφηρημένες όπως τις αλλαγές στις κοινωνικές δομές και στο σύστημα 

αξιών, την κοινωνική «ανομία»  ή την οικονομική ανισότητα και τις επιρροές των 

ΜΜΕ. Αντίθετα, τα άτομα που νιώθουν την ανασφάλεια υποστηρίζουν συνήθως ως 

αιτιώδης παράγοντες αυτούς που είναι πιο άμεσοι και σχετικοί με την ασφάλεια όπως, 

τη χαλάρωση της πειθαρχίας, την ανεπάρκεια απόδοσης δικαιοσύνης, τις ελαστικές 

τιμωρίες και την ανοχή, την έλλειψη ορίων, τις κακές σχέσεις και τη θεσμική κρίση του 

σχολείου.  

Έχει γίνει πλέον κατανοητό ότι η σχολική βία αντανακλά βαθύτερα κοινωνικά 

προβλήματα αλλά και την κρίση του σχολικού θεσμού γενικότερα. Είναι λοιπόν βασικό 

να δράσουμε τόσο εντός όσο και εκτός του σχολικού πλαισίου και να ευνοήσουμε 

στρατηγικές συνεργατικού τύπου δράσης. Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται 

ότι συγκεκριμένες παιδαγωγικές πρακτικές και συγκεκριμένοι τρόποι οργάνωσης και 

λειτουργίας του σχολείου, συνδέονται τόσο από τους γονείς όσο και από τους 

εκπαιδευτικούς,  με το επίπεδο βίας και την ποιότητα της σχολικής ζωής. Δίνουν 

έμφαση κυρίως στη σημασία των σχέσεων μεταξύ μαθητών - εκπαιδευτικών για την 

πρόληψη και την ουσιαστική αντιμετώπιση των φαινομένων βίας. Η προστασία των 

μαθητών και η συμβολή στον περιορισμό τέτοιων φαινομένων όπως καταδεικνύεται, 

είναι δυνατόν να προέλθει μέσα από την εφαρμογή στρατηγικών πρόληψης. Αυτό θα 

μπορούσε να γίνει μέσα από στοχοθετημένες εκστρατείες πρόληψης (Olweus, 1997) ή 

μέσα από την ανάπτυξη συνεργατικών δραστηριοτήτων, όπως τα οργανωμένα 

προγράμματα Φυσικής Αγωγής και αθλητισμού και οι βιωματικές δραστηριοτήτες, τα 

οποία γίνονται περισσότερο αντιληπτά, τόσο από τους γονείς αλλά κυρίως από τους 

εκπαιδευτικούς, ως ένας καθοριστικός παρεμβατικός παράγοντας για τη δημιουργία 

ενός πιο ασφαλούς εκπαιδευτικού περιβάλλοντος μέσα από τη διαχείριση των εντάσεων 

και της επιθετικότητας. 
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