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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παξνύζα εξγαζία εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «Δξεπλεηηθή Δξγαζία»
ππό ηελ επίβιεςε ηνπ θ. Αλαζηάζηνπ Μαξλέδνπ ΠΔ (86), θαη ηνπο καζεηέο ηεο Α’
Σάμεο Λπθείνπ.
Ο ζρνιηθόο εθθνβηζκόο - bullying είλαη έλα θαηλόκελν λεαληθήο παξαβαηηθόηεηαο,
πνπ εκθαλίδεηαη ζε πνιιέο ρώξεο ηνπ θόζκνπ ηώξα πιένλ θαη ζηελ Διιάδα θαη
αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε βίαο κεηαμύ καζεηώλ ή ζπλνκήιηθσλ παηδηώλ. Θεσξείηαη
πιένλ θνηλσληθό πξόβιεκα γεγνλόο πνπ πξνβιεκαηίδεη θαη παληθνβάιιεη πνιιέο
νηθνγέλεηεο.
Σν θαηλόκελν απηό καο είλαη αξθεηά νηθείν, ην ζπλαληάκε θαζεκεξηλά θαη ζην δηθό
καο ζρνιείν θαη ζην δηθό καο πεξηβάιινλ.
θνπόο καο είλαη λα ελεκεξσζνύκε πιήξσο έηζη ώζηε λα κπνξνύκε λα
αληηκεησπίδνπκε θαη λα απνηξέπνπκε ηέηνηνπ είδνπο θαηαζηάζεηο.
Απνθαζίζακε λα θηλεζνύκε σο εμήο. Θέζακε νξηζκέλα δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα:
α) Πνηνη είλαη νη παξάγνληεο ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο;
β) Πνηεο είλαη νη κνξθέο ηεο;
γ) Πνηνο ν ξόινο ησλ παξαηεξεηώλ – καζεηώλ;
δ) Πνηεο νη πλέπεηεο γηα ην ζύκα, ζύηε, θνηλσλία;
ε) Πνηα είλαη ε πξνζσπηθόηεηα ηνπ ζύηε, ηνπ ζύκαηνο θαη ηνπ παξαηεξεηή;
δ) Πνηνη είλαη νη ηξόπνη αληηκεηώπηζεο;

ηελ ζπλέρεηα κέζσ κειέηεο ζρεηηθώλ κε ην ζέκα άξζξσλ θαη ζπδεηήζεσλ
ζπλεηδεηνπνηήζακε ηελ ζνβαξόηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηηο θαηαζηξνθηθέο
ζπλέπεηεο ηνπ. Παξαθνινπζήζακε βίληεν, κειεηήζακε θαη ζρνιηάζακε πνιιέο
πεξηπηώζεηο ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ πνπ βξήθακε ζην δηαδίθηπν.
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A΄ ΜΔΡΟ: ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
1.1 ΟΡΗΜΟΗ KAI ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ
ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΚΦΟΒΗΜΟΤ – BULLYING.
Ο όξνο «εθθνβηζκόο θαη βία ζηα ζρνιεία» (bullying) όπσο θαη ν όξνο
«ζπκαηνπνίεζε» ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία
αζθείηαη εζθεκκέλε, απξόθιεηε, ζπζηεκαηηθή θαη επαλαιακβαλόκελε βία θαη
επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά κε ζθνπό ηελ επηβνιή, ηελ θαηαδπλάζηεπζε θαη πξόθιεζε
ζσκαηηθνύ θαη ςπρηθνύ πόλνπ ζε καζεηέο. Μπνξνύλ λα πάξνπλ ιεθηηθή,
ειεθηξνληθή, ζσκαηηθή, ζεμνπαιηθή θαη ςπρνινγηθή κνξθή.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ΣΑ ΔΗΓΖ ΣΟΤ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΚΦΟΒΗΜΟΤ –
BULLYING

O ζρνιηθόο εθθνβηζκόο είλαη ε ρξήζε βίαο κεηαμύ καζεηώλ ή παηδηώλ παξόκνηαο
ειηθίαο, κε ζθνπό λα πξνθαιέζεη πόλν θαη αλαζηάησζε. Η βία απηή κπνξεί λα ιάβεη
πνηθίιεο κνξθέο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ζσκαηηθή, ιεθηηθή, ςπρνινγηθή, ζεμνπαιηθή
θαη ε ειεθηξνληθή.
ΣΨΜΑΤΙΚΗ:
Η
ζσκαηηθή
κνξθή
ηνπ
ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ ζεσξείηαη
κία
από
ηηο
ζπρλόηεξεο
εθδειώζεηο ηνπ αλάκεζα ζηα
παηδηά. Έρεη δηαπηζησζεί όηη ηα
παηδηά ζηηο πην κηθξέο ειηθίεο
αζθνύλ ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό
ζσκαηηθό εθθνβηζκό, ελώ όζν
απμάλεη ε ειηθία ηνπο, ηόζν
απηόο κεηώλεηαη. Δπηπιένλ, ε
θπζηθή κνξθή ηνπ θαηλνκέλνπ,
όπσο δηαθνξεηηθά νλνκάδεηαη ε
ζσκαηηθή
εθδήισζε
ηνπ
εθθνβηζκνύ, πεξηιακβάλεη ην
θπζηθό ηξαπκαηηζκό ή απεηιή
ηξαπκαηηζκνύ πξνο θάπνηνλ.

Οη πην ζπρλέο κνξθέο εθδήισζήο ηνπ είλαη ηα ρηππήκαηα θαη ηα ζπξσμίκαηα, ηα
ραζηνύθηα, νη κπνπληέο αιιά θαη ην ηξάβεγκα καιιηώλ. Αθόκε, πνιύ ζπρλά παίξλεη
κνξθή κέζσ ηζηκπεκάησλ θαη κε δαγθσληέο αιιά εθδειώλεηαη θαη κε θιεςηά.
Αξλεηηθή πξάμε, επίζεο, ζεσξείηαη όηαλ θάπνηνο καζεηήο πεξηνξίδεη ηνλ άιιν κε
ζσκαηηθέο πξαθηηθέο.
Δλδηαθέξνλ έρεη λα αλαθεξζεί όηη ν ζύηεο αηζζάλεηαη ξσκαιένο, δπλαηόο, θπξίαξρνο,
θαη κε ηελ πξώηε επθαηξία επηδεηθλύεη απηά ηα «ραξίζκαηα».
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ΛΕΚΤΙΚΗ:

Οη ιέμεηο έρνπλ πνιύ κεγάιε δύλακε. Μπνξνύλ λα
ηνλώζνπλ, λα εληζρύζνπλ, λα ζηεξίμνπλ θαη λα
εμπςώζνπλ θάπνηνλ αιιά κπνξνύλ θαη λα
πιεγώζνπλ. Έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα θάλνπλ έλαλ
άλζξσπν λα γειάζεη αιιά παξάιιεια λα ηνλ
πεξηάγνπλ ζε θιάκαηα. O ιεθηηθόο εθθνβηζκόο
απνηειεί ηελ πην ζπρλή κνξθή ηνπ bullying θαη
είλαη πνιύ ζπλήζεο ζε παηδηά θπξίσο ηνπ γπκλαζίνπ
θαη ηνπ δεκνηηθνύ. Οη καζεηέο - bullies πνπ
εθδειώλνπλ ηε ιεθηηθή κνξθή ηνπ ζρνιηθνύ
εθθνβηζκνύ ρξεζηκνπνηνύλ ιέμεηο κε ζθνπό λα
βιάςνπλ ή λα ηαπεηλώζνπλ θαη λα εμεπηειίζνπλ έλα
άιιν άηνκν. Απηό ην είδνο ηνπ bullying πξνθαιεί
επθνιόηεξα πόλν ζε άιια παηδηά, θαζώο είλαη
γξήγνξν θαη άκεζν.

Οη ζπλέπεηεο είλαη ζνβαξέο. Δλδεηθηηθά, κπνξεί λα αλαθεξζεί όηη ππνζθάπηεη ηελ
απηνπεπνίζεζε ηνπ παηδηνύ θαη ην θαζηζηά αλίθαλν λα πξνζαξκνζηεί θαη λα αθεζεί
ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ.

ΧΥΦΟΛΟΓΙΚΗ:

Πεξηιακβάλεη ππνηηκεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη
ηαπείλσζε κέρξη ςπρνινγηθή βιάβε. Δπίζεο
πεξηιακβάλεη δηαξθέο θξηηηθάξηζκα, ππνηίκεζε θαη
θνξντδίεο.
Δπηπξνζζέησο
νη
πξνζπάζεηεο
εμεπηειηζκνύ, ηα ςέκαηα αθόκε θαη ε ππνλόκεπζε
ηεο απηνεθηίκεζεο είλαη θαη απηέο θάπνηεο κνξθέο
ςπρνινγηθήο βίαο.
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ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ:

Ο ζεμνπαιηθόο εθθνβηζκόο είλαη έλα ζρεηηθά
ζπλεζηζκέλν θαηλόκελν θαη απνηειεί ζνβαξό
πξόβιεκα κέζα ζηα όξηα ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ,
ζεκεηώλεη όιν θαη κεγαιύηεξε αύμεζε θαη γίλεηαη
ζε όιν θαη κηθξόηεξε ειηθία. Ο ζεμνπαιηθόο
εθθνβηζκόο πνπ ιακβάλεη ρώξα ζηελ πιεηνλόηεηα
ησλ ζρνιείσλ αλά ηνλ θόζκν, εθδειώλεηαη κε
πνηθίιεο κνξθέο θαη είλαη δπλαηόλ λα θαιύπηεη
έλα εύξνο ζπκπεξηθνξώλ, από έλα πεξηζηαηηθό
άηερλεο θαη ιεπηνκεξεηαθήο δσγξαθηάο, ζηε
κνξθή γθξάθηηη ζε θάπνην ηνίρν ηνπ ζρνιείνπ, ζε
πβξηζηηθά ζρόιηα, απξεπέο άγγηγκα θαη ζνβαξέο
ζεμνπαιηθέο
επηζέζεηο.
Δπηπξνζζέησο,
ε
ζπγθεθξηκέλε κνξθή εθθνβηζκνύ πεξηιακβάλεη
αλεπηζύκεην
άγγηγκα,
απεηιέο,
ιεθηηθή
παξελόριεζε, πξνζβιεηηθά γξάκκαηα θαη
εηθόλεο, αιιά θαη πξνζβιεηηθά κελύκαηα κε
πνλεξό πεξηερόκελν ρσξίο ηε ζέιεζε ηνπ παηδηνύ
ζην νπνίν απεπζύλνληαη. Όηαλ αθνξά ζηε ρξήζε
πβξηζηηθώλ ζεμνπαιηθώλ παξαηζνπθιηώλ θαζώο
θαη ςειαθίζκαηνο απνηεινύλ εμίζνπ ζνβαξέο
εθδειώζεηο ηνπ ζεμνπαιηθνύ εθθνβηζκνύ πνπ
εκθαλίδεηαη ζην ζρνιηθό ρώξν.
Ο ειεθηξνληθόο εθθνβηζκόο, γλσζηόο θαη σο cyber
bullying, απνηειεί ηε λεόηεξε κνξθή ηνπ bullying.
Σα ηειεπηαία ρξόληα έρεη ιάβεη αλεζπρεηηθέο
δηαζηάζεηο κε ηα παηδηά - ζηόρν λα εθηίζεληαη πιένλ
ζε πιήζνο αλζξώπσλ μεθεύγνληαο από ηα ζηελά
πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ θαη κε ηε κνξθή απηή
ηνπ εθθνβηζκνύ λα κεηαηξέπεηαη ζε ςπρνινγηθή
βηαηόηεηα. Η πην ζπρλή κέζνδνο ηνπ cyber- bullying
κε ηελ νπνία ηα παηδηά θαη γεληθόηεξα νη λένη έρνπλ
εθθνβηζζεί ειεθηξνληθά αλαθέξεηαη όηη είλαη απηή
ησλ άκεζσλ κελπκάησλ. Κάπσο ιηγόηεξν ζπλήζεηο
ηξόπνη αθνξνύλ ηε ρξήζε ρώξσλ ζπλνκηιίαο θαη
ειεθηξνληθώλ ηαρπδξνκείσλ αιιά θαη ηα κελύκαηα
ζηηο ηζηνζειίδεο. Δπηπξνζζέησο ε ρξήζε θηλεηνύ
ηειεθώλνπ κπνξεί επίζεο λα ζπκβάιιεη ζηνλ
ειεθηξνληθό εθθνβηζκό κέζσ ηεο απνζηνιήο
θαθόβνπισλ γξαπηώλ κελπκάησλ ή ηειεθσληθώλ
θιήζεσλ νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη θαη ζησπεξέο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΩΝ ΘΤΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΘΤΣΩΝ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ
ΔΚΦΟΒΗΜΟΤ- BULLYING

3.1 Ζ πποζωπικόηηηα ηος θύηη:
1. Γηαθξίλνληαη από επηζεηηθόηεηα.
2. Έρνπλ ηελ αλάγθε εμνπζίαο.
3. Γελ παξαδέρνληαη ηελ παξαβαηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά.
4. Όζν αλαθνξά ηελ επίδνζε ηνπο ζηα καζήκαηα δελ είλαη θαη πνιύ θαιή.
5. ηε ζπλερεία ηεο δσήο ηνπο θαηαιήγνπλ ζε παξαπησκαηηθέο πξάμεηο.
6. Κάπνηνη από ηνπο ζύηεο ίζσο έρνπλ ππνζηεί βία ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο.
7. πλήζσο έρνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε.
8. Έρνπλ κεγαιύηεξε ζσκαηηθή δύλακε από ηα ζύκαηα.
9. Με ηελ θαθνκεηαρείξηζε ησλ άιισλ αηζζάλνληαη επραξίζηεζε θαη
ηθαλνπνίεζε.
10. Δίλαη αληηδξαζηηθνί, αληηθνηλσληθνί
δηαρεηξίδνληαη κε βηαηόηεηα.

θαη

νπνηνδήπνηε

πξόβιεκα

ην

11. Tέινο είλαη άηνκα ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη από έλα ππεξηξνθηθό «εγώ».

3.2 Ζ Πποζωπικόηηηα ηος θύμαηορ:
1. Αγρώδε θαη αλαζθαιή από ην κέζν όξν ησλ καζεηώλ.
2. Δίλαη επηθπιαθηηθά ζπλήζσο, επαίζζεηα θαη ήζπρα.
3. Όηαλ δέρνληαη επίζεζε από άιινπο καζεηέο, αληηδξνύλ ζπρλά κε θιάκα
(ηνπιάρηζηνλ ζε κηθξόηεξεο ηάμεηο) θαη κε απόζπξζε.
4. Σα ζύκαηα παξνπζηάδνπλ επίζεο ρακειή απηνεθηίκεζε θαη έρνπλ αξλεηηθή
άπνςε γηα ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη. πρλά
ζεσξνύλ ηνλ εαπηό ηνπο απνηπρεκέλν θαη αηζζάλνληαη αλόεηνη θαη άραξνη,
ελώ είλαη ληξνπαινί.
5. Καηά θαλόλα, ζην ζρνιείν ηα ζύκαηα είλαη απνκνλσκέλα, εγθαηαιεηκκέλα
θαη δελ έρνπλ νύηε έλαλ θαιό θίιν ζηελ ηάμε ηνπο.
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6. Ωζηόζν δελ έρνπλ επηζεηηθή ή ελνριεηηθή ζπκπεξηθνξά, γη’ απηό θαη δελ
κπνξνύκε λα απνδώζνπκε ηνλ εθθνβηζκό ζηε δηθή ηνπο πξνθιεηηθή ζηάζε
απέλαληη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.
7. Σα παηδηά απηά έρνπλ ζπρλά αξλεηηθή ζηάζε πξνο ηε βία θαη ηε ρξήζε βίαησλ
κέζσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ είλαη αγόξηα, ζα είλαη κάιινλ πην αδύλακα από
ην κέζν όξν.

3.3 Πωρ ανηιδπά ο παπαηηπηηήρ;
Δθηόο από ην ζύηε θαη ην ζύκα ε έξεπλα εμεηάδεη θαη έλαλ ηξίην παξάγνληα ζην ζέκα
ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο, ηνπο κε άκεζα εκπιεθόκελνπο ζην ζέακα βίαο, θαζώο ε
επίδξαζή ηνπο είλαη ζεκαληηθή: ηνπο κάξηπξεο ή παξαηεξεηέο πεξηζηαηηθώλ βίαο,
ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο γνλείο. Θα αζρνιεζνύκε κε ηελ αληίδξαζε ησλ πξνζώπσλ
απηώλ ζηα πεξηζηαηηθά βίαο θαζώο θαη κε ηηο ςπρνθνηλσληθέο επηπηώζεηο ησλ
πεξηζηαηηθώλ βίαο ζηνπο καζεηέο –παξαηεξεηέο.

Ανηιδπάζειρ μαθηηών-παπαηηπηηών:
Σα παηδηά-παξαηεξεηέο πεξηζηαηηθώλ εθθνβηζκνύ κπνξεί λα αληηδξάζνπλ ζην
πεξηζηαηηθό κε ηνπο εμήο ηξόπνπο:
1. Κάπνηα ππνζηεξίδνπλ ην ζύηε κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, όπσο γέιηα θαη
ρεηξνθξνηήκαηα.
2. Κάπνηα άιια απνκαθξύλνληαη ππνθξηλόκελα όηη δελ είδαλ ηίπνηα.
3. Αιιά ηξνκνθξαηνύληαη, «παγώλνπλ».
4. Κάπνηα δελ παίξλνπλ ζέζε.
5. Σέινο, θάπνηα πξνζπαζνύλ λα βνεζήζνπλ ην ζύκα, απνδνθηκάδνπλ ην ζύηε
θαη ηξέρνπλ λα θέξνπλ βνήζεηα.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΟΤ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ
ΔΚΦΟΒΗΜΟΤ - BULLYING
4.1 Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ
Ο ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη λα ζηεξίδεη ηνλ έθεβν ζηελ λέα ηνπ πνξεία ηνπ πξνο
ηελ αλεμαξηεζία δειαδή ηελ ππεπζπλόηεηα, ηα όξηα θαη ην ζεβαζκό ζηνλ εαπηό θαη
ηνπο άιινπο
1. Σα παηδηά καζαίλνπλ από απηό πνπ είκαζηε θαη όρη από απηό πνπ ιέκε.
2. Σα παηδηά είλαη δώξα ηεο δσήο πξνο εκάο γηα ηα νπνία ρξεηάδεηαη λα είκαζηε
επγλώκνλεο, λα ηα ζεβόκαζηε ζαλ αλζξώπηλα όληα λα ηα ελζαξξύλνπκε, λα
ηνπο δίλνπκε ηελ αίζζεζε όηη αμίδνπλ θαη όηη κπνξνύλ λα ηα θαηαθέξνπλ ζηε
δσή ηνπο θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα όλεηξά ηνπο.
3. Να ελζαξξύλνπκε ηε θαληαζία, ηνλ πεηξακαηηζκό, ην άλνηγκα ησλ νξηδόλησλ
ηνπο.
4. Να ηα θάλνπκε λα ληώζνπλ πνιύηηκα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, λα ηα
ελζαξξύλνπκε λα βνεζάλε ζην ζπίηη θαη λα δείρλνπκε όηη εθηηκνύκε ηε
ζπλεηζθνξά ηνπο θαη λα ηνπο δίλνπκε ππεπζπλόηεηεο.
5. Να ηνπο πξνζθέξνπκε έλα πεξηβάιινλ θηιηθό πξνο ηα ιάζε. Πνιιέο θνξέο νη
γνλείο αληακείβνπλ ή ηηκσξνύλ ζηεξώληαο από ηα παηδηά ηε δπλαηόηεηα λα
καζαίλνπλ από ηα ιάζε ηνπο ζεκαληηθά πξάγκαηα γηα ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηηο
ελέξγεηέο ηνπο, λα αλαδεηνύλ ελαιιαθηηθέο ιύζεηο θαη λα παίξλνπλ
απνθάζεηο). Να δίλνπκε ρώξν ζηελ έθθξαζε ησλ δύζθνισλ ζπλαηζζεκάησλ ζπκόο, θόβνο, ελόριεζε, ζιίςε - γηα ηα νπνία ζπλήζσο «θηαίλε νη άιινη».
Έηζη ράλνπκε ηελ επθαηξία γηα πνιύ ζεκαληηθά καζήκαηα δσήο. Να
αλαγλσξίδνπκε ηελ πξνζπάζεηα ηνπο θαη επαηλνύκε ηηο ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο.
6. Δίλαη ζεκαληηθό λα απνθεύγνπκε ηελ θξηηηθή, ηνλ εθθνβηζκό, ηηο απεηιέο, ηηο
θσλέο, ηελ πίεζε, ηηο πςειέο απαηηήζεηο. Να δεηάκε ηε γλώκε ηνπο, λα ηα
αθνύκε πξνζεθηηθά θαη λα δείρλνπκε εκπηζηνζύλε ζηελ θξίζε ηνπο. Να
γλσξίδνπλ όηη ν θαζέλαο καο είλαη απόιπηα ππεύζπλνο γηα ην: ηη αηζζάλεηαη,
ηη επηζπκεί θαη πώο αληηκεησπίδεη ηηο πξνθιήζεηο ηεο δσήο.
7. Χηίδνπκε ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ ππεπζπλόηεηα κέζα από ηηο ακέηξεηεο
εκπεηξίεο επηηπρηώλ θαη απνηπρηώλ ζηε δσή καο. Η επηηπρία θαη ε απνηπρία
είλαη αξθεηά πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ην ηη πηζηεύεη
θαλείο βαζηά κέζα ηνπ όηη είλαη πξαγκαηηθά.
8. Σα βνεζάκε λα δεκηνπξγήζνπλ νξάκαηα γηα ην κέιινλ θαη ζηόρνπο πνπ
πνιιέο θνξέο ρξεηάδνληαη θαη ρξόληα γηα λα πξαγκαηνπνηεζνύλ. Να επηιέγνπλ
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λα θάλνπλ πξάγκαηα πνπ αγαπνύλ θαη λα πξαγκαηνπνηνύλ ηελ εξγαζία ηνπο
κε ραξά θαη δεκηνπξγηθόηεηα.
9. Σα καζαίλνπκε λα απνιακβάλνπλ ην ηαμίδη ηεο δσήο, λα έρνπλ επαθή κε ηε
θύζε, λα ραιαξώλνπλ, λα ειεπζεξώλνληαη από ην άγρνο ηνπ ηη πξόθεηηαη λα
ζπκβεί. « Ο Χάηδελκπεξγθ ιέεη όηη αλ ην ζύκπαλ είλαη αβέβαην, ηόηε ηα πάληα
είλαη δπλαηά». Να έρνπλ αμίεο. Να έρνπλ ηελ αίζζεζε όηη ε δσή ηνπο έρεη
ελδηαθέξνλ θαη λόεκα. Να γλσξίδνπλ όηη νη πξάμεηο καο έρνπλ ζπλέπεηεο,
ζεηηθέο ή αξλεηηθέο.

4.2. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΥOΛΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
Δίλαη ζεκαληηθό:
1. Σν ζρνιείν λα είλαη πξνζηηό ζε όινπο ηνπο καζεηέο, λα ηνπο βνεζάεη ηζόηηκα,
δίλνληάο ηε δπλαηόηεηα ζε θάζε παηδί λα πξννδεύζεη, ρσξίο λα ηνπ πξνηείλεη
έλαλ απξόζηην ζηόρν.
2. Να έρεη σο θέληξν ηα παηδία θαη όρη ηνπο δαζθάινπο.
3. Να ζπλδεζεί κε ηηο ππάξρνπζεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη λα κε ιεηηνπξγεί ζα
λα κελ ην αγγίδνπλ νη θνηλσληθέο αιιαγέο.
4. Οη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα αλαπηύμνπλ όπσο ιέεη ν Bandura θνηλσληθέο
δεμηόηεηεο:
 απηνεθηίκεζε
 εκπηζηνζύλε ζηνλ εαπηό ηνπο
 λα αξλνύληαη ηελ πίεζε ησλ ζπλνκειίθσλ ή άιισλ ελειίθσλ
 λα ρεηξίδνληαη ηηο ζπγθηλήζεηο – ζπλαηζζήκαηά ηνπο
 λα δηαπξαγκαηεύνληαη
5

Βαζηθή θαη δηαξθήο εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζα πξέπεη λα είλαη
ζήκεξα, πεξηζζόηεξν από πνηέ, πξώηε πξνηεξαηόηεηα ηεο πνιηηείαο. Γελ είλαη
όινη θηηαγκέλνη γηα λα γίλνπλ εθπαηδεπηηθνί θαη ηδηαίηεξα λα δηδάμνπλ
καζεηέο κε θνηλσληθέο ή ζρνιηθέο δπζθνιίεο. Γελ αξθνύλ κόλν νη
επηζηεκνληθέο ηνπο γλώζεηο. Οη επηθνηλσληαθέο ηθαλόηεηεο δελ έρνπλ λα
θάλνπλ κε ηηο βαζηθέο παηδαγσγηθέο ηερληθέο θαη δελ αμηνινγνύληαη
πξαγκαηηθά κε απνηέιεζκα αθόκε θαη λένη εθπαηδεπηηθνί λα αληηκεησπίδνπλ
ζνβαξά πξνβιήκαηα.
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Η βαζηθή εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εθηόο από ηηο ζεσξεηηθέο
γλώζεηο ησλ ζπκπεξηθνξώλ πνπ κπνξεί λα ζέζνπλ πξνβιήκαηα αιιά θαη ζηελ
πξαθηηθή αληηκεηώπηζε θαηαζηάζεσλ έηζη ώζηε ν θαζέλαο λα αλαιύεη ηηο
11

αληηδξάζεηο ηνπ απέλαληη ζε δηαθνξεηηθά είδε ζπκπεξηθνξώλ θαη
πξνβιεκάησλ. Να γλσξίδεη λα εθαξκόδεη ηηο ζύγρξνλεο κεζόδνπο
«εκςύρσζεο ηεο νκάδαο» θαη λα δηαζέηεη κηα ζπγθξνηεκέλε πξνζσπηθόηεηα.
7

Η πιεηνςεθία ησλ βίαησλ αηόκσλ έρεη πίζσ ηεο έλα ηξαπκαηηθό παξειζόλ,
κηα πιεζώξα ηξαπκάησλ, κηα εμαηξεηηθά βαξηά θιεξνλνκηά πθηζηάκελεο θαη
αζθνύκελεο βίαο. Έηζη ν εθπαηδεπηηθόο έξρεηαη ζε επαθή κε έλα βίσκα ζπρλά
ηξαπκαηηθό ελόο ππνθεηκέλνπ πνπ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν ή είλαη επηθίλδπλν.

4.3 Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΔΚΦΟΒΗΣΗΚΩΝ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΩΝ

Η βία ησλ καζεηώλ δελ είλαη έλα κνλνδηάζηαην θαηλόκελν πνπ ζρεηίδεηαη κόλν κε
ηελ αλεπάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηελ ελδερόκελε ελδννηθνγελεηαθή
απνμέλσζε. Οη αηηίεο ηεο κπνξνύλ λα εληνπηζηνύλ αθόκε θαη ζηηο πξνζσπηθέο
ζρέζεηο ηεο γεηηνληάο, ην έιιεηκκα θπζηθνύ θαη θνηλσληθνύ δσηηθνύ ρώξνπ, ηε
καδηθή πξνβνιή θαη εξσνπνίεζε ηεο βίαο, ηελ αύμεζε ηεο θηώρεηαο, ηεο
εγθιεκαηηθόηεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνύ ξαηζηζκνύ. ε επίπεδν θνηλσληθό είλαη
δπλαηόλ ην παηδί λα βηώζεη ηελ θνηλσλία σο έλα νιόθιεξν ζύζηεκα πηέζεσλ.
Πξόθεηηαη γηα πηέζεηο θάζε είδνπο νη νπνίεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ εμέγεξζε εθ
κέξνπο ηνπ παηδηνύ. ηελ πεξίπησζε απηή κηιάκε γηα ηε θνηλσληθή βία πνπ
ελδερνκέλσο απνηειεί γελεζηνπξγό παξάγνληα γηα «βίαηεο απαληήζεηο».Οη λένη δνπλ
κε ηελ αίζζεζε όηη ηνπο κεηαδίδεηαη άγρνο γηα ην κέιινλ, θόβν γηα ηελ αλεξγία,
ζηνηρεία πνπ αξρίδνπλ λα ζπλδένπλ ηε κία γεληά κε ηελ επόκελε. Πξάγκαηη, ζηηο
κέξεο καο θάλνπκε όιν θαη πην ζπρλά ιόγν γηα «άλεξγνπο δεύηεξεο γεληάο» θαη γηα
θόβν πνπ ζηηγκαηίδεη έλα αδηέμνδν κέιινλ. Η παηδηθή επηζεηηθόηεηα ζεσξείηαη,
παξάιιεια, όηη είλαη ε αληαλάθιαζε ηεο βίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ζεκεξηλή
θνηλσλία. Η βία πνιιέο θνξέο είλαη θξαπγή θαη έθθιεζε πνπ θξύβεη πόλν θαη
απνγνήηεπζε. Πνιινί ςπρνιόγνη, κάιηζηα, ζεσξνύλ όηη ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά
είλαη θάηη ζαλ «επινγία» γηαηί είλαη έλα ζύκπησκα πνπ καο δείρλεη όηη ηα παηδηά
δειώλνπλ κε έλαλ παζνινγηθό, έζησ, ηξόπν έλα ηνπο 1

1

http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/seyp/ker/2009/KarkanakiMelpo,KaffetziPolyxeni/attacheddocument-1279269634-544117-20435/Karkanaki2009.pdf
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
5.1. ΟΗ ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟΝ ΘΤΣΖ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ
ΔΚΦΟΒΗΜΟΤ – BULLYING
εκαληηθή παξάκεηξν ηεο έξεπλαο γηα ην θαηλόκελν ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο
απνηεινύλ νη ζπλέπεηεο ζην παηδί πνπ έρεη ην ξόιν ηνπ ζύηε. Οη ζπλέπεηεο απηέο, νη
νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο θαη ζνβαξέο, αθνξνύλ ηόζν ηνλ ςπρηθό θόζκν ηνπ αηόκνπ
όζν θαη ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο πνπ αζθνύλ βία βηώλνπλ ηηο επηπηώζεηο ηνπ
θαηλνκέλνπ πνιύ έληνλα, εθόζνλ ε άπξεπε απηή ζπκπεξηθνξά ηνπο είλαη πνιύ
πηζαλό λα έρεη αληίθηππν ζην θνηλσληθό πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ θαη λα επεξεάδεη
ηε ζρέζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Σα άηνκα πνπ αζθνύλ βία, δειαδή, κπνξεί λα
αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζε επίπεδν θνηλσληθήο ελζσκάησζεο, αθνύ ε παξαβαηηθή
ηνπο ζπκπεξηθνξά είλαη ν θπξηόηεξνο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα ηνπο νδεγήζεη ζε
ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε.
Ωζηόζν, ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θαβγάδεο θαη ζε άιινπο ηέηνηνπ είδνπο απξεπή
ζπκπεξηθνξά έρεη εμίζνπ ζεκαληηθέο επηπηώζεηο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα εμεηαζηνύλ
από δύν όςεηο. Από ηελ άιιε πιεπξά, δειαδή, είλαη πνιύ πηζαλό λα απνθηήζεη κε ηηο
πξάμεηο ηνπ πςειή απηνεθηίκεζε ηελ νπνία ζα εθκεηαιιεπηεί ιαλζαζκέλα θαη ζα
εμαθνινπζεί λα ζπκπεξηθέξεηαη επηζεηηθά, όρη κόλν ζηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ θαη
ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο αιιά θαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ. Χσξίο λα ην θαηαιαβαίλεη,
επνκέλσο, θαη λνκίδνληαο όηη είλαη αλώηεξνο από όινπο θαη όηη πξάηηεη ζσζηά θαη
έμππλα παγηδεύνληαο ν ίδηνο κε ηνλ εγσηζκό ηνπ, ηελ αλσξηκόηεηα ηνπ θαη ηελ
αδηαθνξία ηνπ γηα ηηο αλεμέιεγθηεο πξάμεηο ηνπ. Απ' ηελ άιιε πιεπξά, όκσο, ν ζύηεο
δεκηνπξγώληαο αλαζηάησζε θαη έληαζε ζηελ ζρνιηθή ηνπ δξάζε θαη κεηαληώλνληαο
γηα ό,ηη θαη αλ έρεη θάλεη, κπνξεί λα δώζεη κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή ηξνπή ζηελ
ζπλέρηζε ηεο δσήο ηνπ. πγθεθξηκέλα, ν καζεηήο είλαη πνιύ πηζαλόλ λα πεξάζεη κηα
πεξίνδν θαηάζιηςεο θαη λα παξνπζηάζεη ρακειή απηνεθηίκεζε, ζεκαηνδνηώληαο
έηζη ηελ δηαηάξαμε ηεο ςπρηθήο ηνπ πγείαο. Δπίζεο, εθηόο από θνπάλεο θαη απνβνιέο
απ' ην ζρνιείν, ν ζύηεο παξνπζηάδεη έληνλε επηζπκία γηα δηαθνπή ηεο θνίηεζεο ηνπ
ζε απηό. Όια απηά κπνξνύλ λα ηνλ νδεγήζνπλ ζε θαηαλάισζε αιθνόι, ρξήζε
λαξθσηηθώλ θαη ςπρνηξόπσλ νπζηώλ αιιά αθόκα θαη ζηελ απηνθηνλία.
Απ' ηελ αλαθνξά ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηώλ γίλεηαη αληηιεπηό όηη ε παξαβαηηθή
ζπκπεξηθνξά ηνπ ζύηε είλαη δπλαηό λα ζπλερηζηεί θαηά ηελ ελειηθίσζή ηνπ θαη λα
έρεη αληίθηππν ζην θνηλσληθό ηνπ πεξηβάιινλ. Θα εκπνδίζεη ηελ δεκηνπξγία
επνηθνδνκεηηθώλ ζρέζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε κηαο νκαιήο θνηλσληθήο
δσήο, θαζώο ζα έρεη ζπλεζίζεη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κεηαρεηξίδεηαη ηνπο
ζπλαλζξώπνπο ηνπ θαη ζα ηνλ απνκαθξύλεη από θάζε είδνπο ζρέζεο, ηδηαίηεξα
ζεμνπαιηθήο.
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Παξαζέηνληαο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ζπκπεξαίλνπκε όηη νη ζπλέπεηεο άζθεζεο ηεο
ελδνζρνιηθήο βίαο είλαη πνιύ ζνβαξέο θαη αλππνιόγηζηεο γηα ην κειινληηθό πξνθίι
ηνπ παηδηνύ. Κξίλεηαη αλαγθαία, επνκέλσο, ε πξόιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ε
απόθαζε γηα άκεζε αληηκεηώπηζε ή έζησ πεξηνξηζκό ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο. Η
άγλνηα θαη ε αδηαθνξία, σζηόζν, γηα ην ζπγθεθξηκέλν θαηλόκελν δελ ζα νδεγήζεη
πνπζελά, παξά κόλν ζ’ έλα κέιινλ κε πςειά πνζνζηά εγθιεκαηηθόηεηαο θαη βίαο,
γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη ηελ αληθαλόηεηα ησλ αλζξώπσλ γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ
αληηκεηώπηζή ηεο.
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5.2. ΟΗ ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟ ΘΤΜΑ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ
ΔΚΦΟΒΗΜΟΤ BULLYING
Σα ζύκαηα βηώλνπλ ην ζηίγκα, ηελ ιεθηηθή βία, ηελ ηαπείλσζε θαη ηνλ εμεπηειηζκό
ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ πξνζσπηθόηεηα θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη δηαξθνύλ γηα
κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ζηηγκαηίδνληαο ην κέιινλ ησλ ζπκάησλ. Όζνλ αθνξά ηηο
ςπρνινγηθέο επηπηώζεηο ζηα παηδηά πνπ ζπκαηνπνηνύληαη, απηέο πνηθίιινπλ θαη
αθνξνύλ ζπκπηώκαηα άγρνπο θαη αλαζθάιεηαο, ρακειή απηνεθηίκεζε θαη κεησκέλε
απηνπεπνίζεζε, ζπλαίζζεκα θαησηεξόηεηαο, αξλεηηθό εζσηεξηθό δηάινγν θαη
αξλεηηθή απηνθξηηηθή.
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Β΄ ΜΔΡΟ: ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
6.1 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ-ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
Σo θαηλόκελν ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο καο είλαη αξθεηά νηθείν γηα απηό ηνλ ιόγν
επηιέμακε λα αζρνιεζνύκε κε ηελ ζπγθεθξηκέλε δηεξεπλεηηθή εξγαζία. θνπόο καο
είλαη λα ελεκεξσζνύκε πιήξσο έηζη ώζηε λα κπνξνύκε λα αληηκεησπίζνπκε θαη λα
απνηξέπνπκε ηέηνηνπ είδνπο θαηαζηάζεηο.
Αξρηθή καο ελέξγεηα ήηαλ ε δηαηύπσζε ησλ δηεξεπλεηηθώλ καο εξσηεκάησλ. ηε
ζπλέρεηα ζπιιέμακε πιεξνθνξίεο πάλσ ζην ζέκα κέζα από δηάθνξα βηβιία, ην
δηαδίθηπν θαη θάπνηεο έξεπλεο. ηε ζπλέρεηα αζρνιεζήθακε κε ηε ζύληαμε ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύζακε ζηελ έξεπλά καο. Πξαγκαηνπνηήζεθε
ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ από καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ. Σα εξσηεκαηνιόγηα
ζπκπιεξώζεθαλ ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο, ηελ ώξα ηνπ καζήκαηνο.
Αθνύ ζπγθεληξώζακε ηα εξσηεκαηνιόγηα θαηαγξάςακε ηηο απαληήζεηο θαη
επεμεξγαζηήθακε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζην πξόγξακκα excel. Με βάζε
ηα απνηειέζκαηά καο θαηαγξάςακε ηα ζπκπεξάζκαηά καο από ηελ έξεπλα. Οη
εξσηήζεηο καο νη νπνίεο ήηαλ νη εμήο:
1. Πσο πξέπεη λα αληηδξνύλ νη παξαηεξεηέο ζε έλα πεξηζηαηηθό βίαο;
2. Πνηά είλαη ε ζσζηή ζηάζε πνπ πξέπεη λα θξαηήζνπλ νη γνλείο ηνπ
ζύηε θαη ηνπ ζύκαηνο;
3. Πσο πξέπεη λα αληηδξά ην ζύκα κεηά ηελ άζθεζε βίαο;
4. Πνηά ζα πξέπεη λα είλαη ε ζηάζε ηνπ ζρνιεηνύ ζε ηέηνηα πεξηζηαηηθά;
5. Βνήζα ηειηθά ην ζρνιείν ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο;
6. Ση ζπκβνπιέο πξέπεη λα δώζεη ν γνλέαο ζην παηδί ηνπ;

Α. Μοπθέρ βίαρ
1. σκαηηθή
2. Ψπρνινγηθή
3. εμνπαιηθή
4. Λεθηηθή
5. Ηιεθηξνληθή
6. Ραηζηζηηθή
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Β. Πεπί ζσολικήρ βίαρ
Η ζρνιηθή βία (school violence) αθνξά θαηεγνξία εγθιεκάησλ πνπ δηαπξάηηνληαη
ζην ζρνιηθό ρώξν θαη δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε αληηθνηλσληθέο/ εγθιεκαηηθέο
ελέξγεηεο ησλ καζεηώλ πνπ ηεινύληαη εθηόο ζρνιείνπ. Αηνκηθά, ζπιινγηθά, ζρνιηθά,
θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά, νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά δηα-πιέθνληαη κέζα ζηελ ηάμε
κε βάζε ηελ ςπρνινγία ηνπ παηρληδηνύ θαη ηεο πξόθιεζεο. Οη παηδηθέο ηξαπκαηηθέο
εκπεηξίεο, ε βία σο κάζεκα επηβίσζεο, ε ζρνιηθή θαθνκεηαρείξηζε, εζηθνινγίεο θαη
δαηκνλνινγήζεηο, θνηλσληθέο αηηηνινγίεο/ δηθαηνινγίεο, πνιηηηθέο ιατθηζκνύ θαη
εθζπγρξνληζηηθνύ κεδεληζκνύ, ε αμία ηεο (ζρνιηθήο) δηθαηνζύλεο θαη ε ηήξεζε από
όινπο ησλ θαλόλσλ θαη ησλ νξίσλ θαινύληαη λα πξνζεγγίζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνύλ
ην θαηλόκελν.

Γ. Για ηα παιδία – θύηερ
Σα παηδηά – ζύηεο εκθαλίδνπλ απμεκέλα πνζνζηά κειινληηθήο παξαβαηηθήο
ζπκπεξηθνξάο, ρξήζεο νπζηώλ θαη εκπινθήο κε ην λόκν θαη ραξαθηεξίδνληαη από
αδπλακία ηήξεζεο θαλόλσλ θαη νξίσλ, δηνγθσκέλε ζπλήζσο απηό-εηθόλα,
επηζεηηθόηεηα, έληνλν παξνξκεηηζκό, κεησκέλε ηθαλόηεηα απηνειέγρνπ, έιιεηςε
αίζζεζεο ηνπ κέηξνπ θαη απόιπηε έιιεηςε ελζπλαίζζεζεο (ηεο δεμηόηεηαο εθείλεο
λα κπνξνύλ λα κπαίλνπλ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ θαη λα ληώζνπλ ηνλ πόλν πνπ ηνπ
πξνθαινύλ.

Γ . Για ηα παιδιά - θύμαηα
Σα παηδηά – ζύκαηα, βάζεη δηεζλώλ θαη ειιεληθώλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ,
εκθαλίδνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε, αδπλακία επίιπζεο πξνβιεκάησλ, θαηαζιηπηηθά
ζηνηρεία, ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο, αίζζεκα κνλαμηάο, ελώ νη ρακειέο ζρνιηθέο
επηδόζεηο θαη νη απνπζίεο θαηά ηελ θνίηεζε είλαη ζπρλά θαηλόκελα. Σα παηδηά
ζύκαηα εκθαλίδνπλ ζην κέιινλ αδπλακία λα αλαιάβνπλ επζύλεο, λα επηδείμνπλ
ζπλέπεηα ζηνλ θνηλσληθό ηνπο ξόιν, λα ζπλάςνπλ δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ή λα έρνπλ
νκαιή ζεμνπαιηθή δσή.
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Δ. Για ηο παιδί – παπαηηπηηή
Σν παηδί παξαηεξεηήο είλαη νπνηνδήπνηε παηδί έρεη αληηιεθζεί ηελ πξάμε
εθθνβηζκνύ. Μπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαζηνιή
ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο βίαο επεηδή έρεη ηε ζέζε ηνπ θνηλσληθνύ θξηηή.

Ε. Μέθοδοι ανηιμεηώπιζηρ
1. Γηάινγνο
2. Μέζσ εηδηθώλ πξνγξακκάησλ
3. Οηθνγέλεηα
4. Δπίβιεςε ζηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιεηνύ
5. πδήηεζε ζηελ ηάμε
6. Παξνρή βνήζεηαο από καζεηέο ζε άιινπο
7. πλεξγαζία γνλέσλ κε θαζεγεηέο θαη ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιεηνύ
8. Δλεκέξσζε.

Ζ. Σέλορ ςποβάλλαμε ηα επωηήμαηα μαρ πος είναι ηα έξηρ:
1. Πνηα είλαη ε πην ζπρλή κνξθή βίαο;  Η ειεθηξνληθή.
2. ε πνηα ειηθία εκθαλίδεηαη πεξηζζόηεξν ε ελδνζρνιηθή βία; 14-18.
3. Σα αγόξηα ή ηα θνξίηζηα εθδειώλνπλ πεξηζζόηεξν βία; Όζν θαη αλ
θαίλεηαη παξάμελν ηα θνξίηζηα εκπιέθνληαη ζπρλά ζε ηζαθσκνύο αιιά απηό
δελ ζεκάλεη όηη ηα αγόξηα δελ θάλνπλ θάηη παξόκνην.
4. Πνζό ζπρλά εκθαλίδεηαη ε ελδνζρνιηθή βία;  Δπηπρώο, δελ είλαη πνιύ
ζπρλό θαηλόκελν.
5. Πνπ παξαηεξείηαη πεξηζζόηεξν ε βία; ζην ζρνιείν ή ζηελ νηθνγέλεηα; ζηελ
νηθνγέλεηα θαη θπξίσο ζηα ςειά θνηλσληθά ζηξώκαηα.
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6.2 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ
1.Πνηνη είλαη νη παξάγνληεο ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο ;
2.Πνηέο είλαη νη κνξθέο ηεο βίαο ;
3.Πνηόο είλαη ν ξόινο ησλ παξαηεξεηώλ-καζεηώλ ;
4.πλέπεηεο γηα ην ζύηε-ζύκα ;
5.Πνηνί είλαη νη ηξόπνη αληηκεηώπηζεο ;
6.Πνηά είλαη ε πξνζσπηθόηεηα ηνπ ζύηε θαη ηνπ ζύκαηνο(πεξηγξαθή-ραξαθηεξηζκόο)

6.3 ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΤ
ΔΚΦΟΒΗΜΟΤ- ΣΟΤ BULLYING
Σν θαηλόκελν ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ αλ θαη ππαξθηό θαη αξθεηά δηαδεδνκέλν, δελ
έρεη αθόκα ιάβεη ηελ απαηηνύκελε πξνζνρή θαη δελ έρνπλ δηακνξθσζεί πνιηηηθέο
πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο. Η παξνύζα εξγαζία θαη έξεπλα είρε ζαλ ζηόρν ηελ
παξνπζίαζε θαη θαηαλόεζε ηεο δηάζηαζεο πνπ έρεη ιάβεη ην θαηλόκελν ζηε ρώξα
καο θαη πόζν ζεκαληηθέο θξίλνληαη ε πξόιεςε θαη ε αληηκεηώπηζή ηνπ από ηνπο
επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ηα εκπιεθόκελα πξόζσπα ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη
νιόθιεξεο ηεο θνηλόηεηαο. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλώλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζηελ
Διιάδα αιιά θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ παξνύζα έξεπλα
ζπληεινύλ ζηελ επηηαθηηθή αλάγθε δεκηνπξγίαο κηα πνιηηηθήο πνπ λα αθνξά ην
ζρνιηθό εθθνβηζκό. 0ηόηη, όπσο αλαθέξεη θαη ε Πξεθαηέ Β. (2007), «Σν θαηλόκελν
ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ ζπληεξείηαη από ηελ αδηαθνξία, ηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο
θαη ηελ έιιεηςε αλαγλώξηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο
γνλείο, θαζώο θαη κηα ηδηόηππε ζησπή πνπ ην θαιύπηεη - νη καζεηέο είηε σο ζύκαηα
είηε σο παξαηεξεηέο δπζθνιεύνληαη λα αλαθέξνπλ απηό πνπ ζπκβαίλεη ζε ελήιηθεο,
αθόκε θη αλ ηνπο εκπηζηεύνληαη».
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6.4 ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ

Που εκδηλώνεηαι ηο θαινόμενο ηης
ενδοζχολικής βίας

Δημοηικό 4%
Γσμνάζιο 32%
Λύκειο 64%

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο θάπνηνο
θαηαθεύγεη ζηε βία
Μαγκιά 4%
Χρήμαηα 4%
Πλάκα 4%
Επίλσζη ηων
διαθορών 44%
Προζωπικοί
λόγοι 44%

Παξάγνληεο πνπ βνεζνύλε ζηελ
εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ
70
60
50
40
30
20
10
0
ζτολειο

οικογενεια

πολιηεια
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Λόγνη πνπ θάπνηνο πέθηεη ζύκα
βίαο
Χρήμαηα 4%
Αδσναμία 48%
Προζωπικοί λόγοι
20%
Επειδή είναι
ενοτληηικός 4%
Επειδή είναι
αλοδαπός 4%
Αλλο 20%

Πνηνο/α πηζηεύεηο όηη θαηαθεύγεη
πην ζπρλά ζηελ βία;

ΚΟΡΙΣΙΑ 24%
ΑΓΟΡΙΑ 76%

Γλσξίδεηο ηη είλαη ε ελδνζρνιηθή βία;

NΑΙ 88%

ΌΧΙ 12%
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Έρεηε γίλεη πνηέ κάξηπξεο ζε
πεξηζηαηηθό άζθεζεο βίαο αλάκεζα
ζε ζπκκαζεηέο ζαο;

Έρεηε πνηέ βνεζήζεη έλα ζύκα
ελδνζρνιηθήο βίαο;

Πηζηεύεηο πσο επζύλεηαη ε
νηθνλνκηθή θξίζε;

Μπνξεί λα θαηαπνιεκεζεί ε βία απνηειεζκαηηθά κέζσ εηδηθώλ πξνγξακκάησλ;
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Πηζηεύεηε όηη ζηηο κέξεο καο ην θαηλόκελν ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο είλαη ζπρλόηεξν
απ’ όηη ζην παξειζόλ;
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6.5 ΣΟ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗO
1) Φύιν
1. Αγόξη
2. Κνξίηζη
2) Γλσξίδεηο ηη είλαη ε ελδνζρνιηθή βία ;
1.λαη
2.νρη
3) Πνηνο/α πηζηεύεηο όηη θαηαθεύγεη πην ζπρλά ζηελ βία ;
1.Αγόξηα
2.Κνξίηζηα
4) Πνύ πηζηεύεηο όηη εθδειώλεηαη πεξηζζόηεξν ην θαηλόκελν ;
1.Γεκνηηθό
2.Γπκλάζην
3.Λύθεην
5) Έρεηε πέζεη πνηέ ζύκα ζρνιηθήο βίαο;
1.Πνιιεο θνξέο
2.πάληα
3.Πνηέ
6) Αλ ε απάληεζε ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε είλαη ζεηηθή, πνηά κνξθή βίαο ζαο έρεη
αζθεζεί;
1.Λεθηηθή
2.σκαηηθή
3.εμνπαιηθή
4.Ψπρνινγηθή
7) Γηα πνηνπο ιόγνπο θαηά ηε γλώκε ζαο θάπνηνο θαηαθεύγεη ζηε βία;
1. Γηα ηα ρξήκαηα
2. Γηα πιάθα
3. Γηα πξνζσπηθνύο ιόγνπο
4. Γηα καγθηά
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5. Γηα εθδίθεζε
6. Φήκε – όλνκα ζην ζρνιείν
7. Γηα εθηόλσζε
8. Γηα επίιπζε δηαθνξώλ ;
8) Πηζηεύεηο όηη ν ζύηεο ζα πξέπεη λα δέρεηαη θάπνηα πνηλή ;
1.λαη
2.όρη
10) Αλαθέξαηε ην ζπκβάλ απηό ζε άιινπο ;
1.λαη
2.νρη
12) Έρεηε γίλεη πνηέ κάξηπξεο ζε πεξηζηαηηθό άζθεζεο βίαο αλάκεζα ζε ζπκκαζεηέο
ζαο;
1.λαη
2.όρη
14) Πνηα θαηά ηελ γλώκε ζαο είλαη ηα πην ζπρλά ζύκαηα;
1.Αγόξηα
2.Κνξίηζηα
15) Έρεηε πνηέ βνεζήζεη έλα ζύκα ελδνζρνιηθήο βίαο;
1.λαη
2.όρη
17) Έρεηε γίλεη πνηέ κάξηπξεο ζε πεξηζηαηηθό άζθεζεο βίαο αλάκεζα ζε ζπκκαζεηέο
ζαο;
1.λαη
2.όρη
18) Γηα πνηνπο ιόγνπο θαηά ηε γλώκε ζαο θάπνηνο δελ αληηδξά κπξνζηά ζε
πεξηζηαηηθό άζθεζεο βίαο ζην ζρνιείν;
1. Από θόβν;
2. Γηα δηαζθέδαζε;
3. Άιιν;
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19) To εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζπκβάιιεη ζηελ εκθάληζε ή ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ
θαηλόκελνπ ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο;
1.πκβάιιεη
2.Γελ ζπκβάιιεη
20) Καηά ηε γλώκε ζαο αλ ππάξμνπλ πνην απζηεξνί θαλνληζκνί ζα κεησζεί ην
θαηλόκελν ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο;
1.λαη
2.όρη
21) Πηζηεύεηο πσο επζύλεηαη ε νηθνλνκηθή θξίζε;
1.λαη
2.όρη
22) Πηζηεύεηε όηη ζηηο κέξεο καο ην θαηλόκελν ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο είλαη
ζπρλόηεξν απ’ όηη ζην παξειζόλ;
1.λαη
2.όρη
23) Πηζηεύεηο όηη κπνξεί λα θαηαπνιεκεζεί ε βία απνηειεζκαηηθά κέζσ εηδηθώλ
πξνγξακκάησλ;
1.λαη
2.όρη

24) Πνην παξάγνληεο ζεσξείο όηη κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηελ εμάιεηςε ηoπ
θαηλόκελνπ;
1.ρνιέην
2.Οηθνγέλεηα
3.Πνιηηεία
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6.6. BΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ


http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/seyp/ker/2009/KarkanakiMelpo,KaffetziPol
yxeni/attached-document-1279269634-544117-20435/Karkanaki2009.pdf



http://dipe.lak.sch.gr/sxolikesdrastiriotitesnews/sxolikosekfovismos/EPSYPEgiagoneis.pdf



Καξθαλάθε- Καθθεηδή
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