
 

 

 

 

 

 

Αιτίες και Παράγοντες ενίσχυσης 

των προβλημάτων βίας -

συμπεριφοράς στο σχολείο  

 



Πρέπει να θυμόμαστε ότι… 

Όλοι μας, ανεξάρτητα από την κληρονομιά που 
κουβαλάμε ή το χαρακτήρα μας, ζούμε σ’ ένα κόσμο με 
πολιτισμό και εξωτερικές επιδράσεις, η συμπεριφορά 
που έχουμε, επηρεάζεται κυρίως από τις συνθήκες της 
ζωής μας. 

Επομένως η «επιθετική συμπεριφορά των παιδιών μας, 
όταν εμφανίζεται, δεν είναι τόσο ενστικτώδης, τυχαία ή 
ανακλαστική. Είναι μια αντίδραση που πηγάζει από 
κάποια σοβαρή εξωτερική (περιβαλλοντική) αιτία ή 
είναι μια μαθημένη κατάσταση.  

 



Δηλαδή… 

Τα παιδιά μαθαίνουν να φέρονται επιθετικά από 
εμάς τους ίδιους τους γονείς ή άλλους ενήλικους, 
παρατηρώντας μας και αντιγράφοντας τη 
συμπεριφορά μας.  

Υπάρχουν, δηλαδή, παράγοντες που εξωθούν ή 
βοηθούν να εκδηλωθεί η επιθετικότητα τους, αν 
συντρέχουν και κάποιοι άλλοι λόγοι όπως 
χαμένα όνειρα, παρεμποδίσεις, απαγορεύσεις, 
ανεκπλήρωτες επιθυμίες.  

 



Αιτιολογικοί παράγοντες 

• Εσωτερικοί ή ενδογενείς παράγοντες 
(εγκεφαλικές βλάβες, λειτουργικές διαταραχές, 
ψυχολογικοί παράγοντες, κληρονομική 
προδιάθεση, μαθησιακές δυσκολίες, ειδικές 
ανάγκες). 

• Εξωγενείς ή περιβαλλοντικοί παράγοντες 
(οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό 
περιβάλλον). 

 

(Τριανταφυλλοπούλου, 2004) 

 



Γεγονότα που μας βάζουν σε 

σκέψεις....1. 
 

Το 22,5% των μαθητών έχουν υποστεί κάποιας 
μορφής λεκτικού, σωματικού, σεξουαλικού 
(σχόλια, χειρονομίες) εκφοβισμού και βίας, με 
συχνότητα δύο με τρεις φορές το μήνα, ενώ το 
10% έχουν ασκήσει κάποιας μορφής εκφοβισμό 
σε συμμαθητές τους . 

 



Γεγονότα 2. 

 Το 20% των μαθητών εμφανίζει μαθησιακές και 
ψυχοκοινωνικές προσαρμοστικές δυσκολίες 
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο). 

 Το 14% των παιδιών μεταξύ 13 και 18 ετών δεν πηγαίνουν 
στο σχολείο (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο). 

 Το 8% των μαθητών δηλώνει ότι δεν έχει καθόλου 
ελεύθερο χρόνο για να παίξει, ενώ το 70% των μαθητών 
Δημοτικού δήλωσαν ότι καθημερινά έχουν στη διάθεσή 
τους από μισή μέχρι λίγες ώρες ελεύθερες 
δραστηριοτήτων (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών). 

 



Γεγονότα 3. 

Τα 2/3 των Ελλήνων γονέων εξακολουθούν να 
πιστεύουν ότι το ξύλο βγήκε από τον 
Παράδεισο» (Καθημερινή, 13/01/08, σελ. 22).  

 

Αυτή η βία αναπαράγεται και εμφανίζεται ως 
επιθετικότητα/ παραβατικότητα, στα αγόρια, ως 
εξάρτηση από ουσίες και ψυχωτικές 
συμπεριφορές στα κορίτσια. 

 



Οικογενειακό περιβάλλον 

 

• Ψυχικές διαταραχές των γονέων. 

• Διαλυμένες οικογένειες. 

• Εισαγωγή του παιδιού σε ίδρυμα. 

• Φτωχό κοινωνικό – μορφωτικό και οικονομικό 
επίπεδο οικογένειας. 

 



Η οικογένεια…1. 

• Η μίμηση: οικογένειες που είναι γενικά 
επιθετικές, έχουν παιδί που είναι κι αυτό 
επιθετικό.  

• Η συμπεριφορά: Οι υπερβολικά αυστηροί 
γονείς οι οποίοι τιμωρούν συχνά το παιδί 
ανάλογα με τη δική τους συναισθηματική 
κατάσταση και δεν αφήνουν περιθώρια 
συναισθηματικής αντίδρασης και έκφρασης από 
μέρους του παιδιού… 

 



Αλλά… 

 
Και το αντίθετο:  

 

• οι υπερβολικά παραχωρητικοί γονείς που δεν 
θέτουν όρια στη συμπεριφορά του παιδιού, ή  

 

• Οι αδιάφοροι γονείς που αγνοούν τελείως ή και 
απορρίπτουν το παιδί.  



Η Οικογένεια…2. 

• Η Κακοποίηση – Παραμέληση: 

α) σωματική κακοποίηση (ξυλοδαρμοί κ.λπ.) 

β) σεξουαλική κακοποίηση  

γ) αποστέρηση τροφής  

δ) παραμέληση ιατρικής φροντίδας 

ε) παραμέληση ασφάλειας  

στ) συναισθηματική παραμέληση  

ζ) άλλες μορφές παραμέλησης.  

 

 



Η Οικογένεια…3. 

Το άγχος στην οικογένεια: έντονα οικονομικά 
προβλήματα, διαταραγμένες σχέσεις γονέων…: 
Τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν προβλήματα 
συμπεριφοράς αναπτύσσοντας έναν μηχανισμό 
άμυνας. 

Το παιδί που αντιδρά «προβληματικά», 
χτυπώντας ή ενοχλώντας τους άλλους, 
προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί μας. 



Κοινωνικό περιβάλλον 

• Χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. 

• Οργάνωση και λειτουργία της κοινωνίας. 

• Πολυφυλετική ή πολυθρησκευτική σύνθεση. 

• Ανεργία. 

• Κοινωνική αδικία και άνισες ευκαιρίες. 

• ΜΜΕ (ο τρόπος λειτουργίας τους, τα πρότυπα 
που επικρατούν) 

• Διαδίκτυο 

 

 



Σχολικό περιβάλλον 

 

• Αυταρχικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

• Αυθεντία εκπαιδευτικού. 

• Κακή οργάνωση σχολείου και τάξης. 

• Εσφαλμένη συμπεριφορά εκπαιδευτικού. 

 



Τι μπορεί να συμβαίνει στο σχολείο  

Τα σχολεία μπορεί να είναι είτε μια δύναμη για 
την πρόληψη της επιθετικότητας  είτε ενισχυτές 
των τάσεων βίας και να προσθέτουν στην 
επιθετικότητα του παιδιού (Harber, 2002). 

Σημαντικό ρόλο έχουν οι σχέσεις που 
αναπτύσσονται μεταξύ δασκάλου – παιδιού 
αλλά και μεταξύ παιδιού – ομηλίκων,    
δασκάλου  –  παιδιού  – ομηλίκων.  

 



Σχολείο…1. 

 

• Η διάψευση των προσδοκιών του δασκάλου για 
τους μαθητές του, οι δυσκολίες της μαθησιακής 
διαδικασίας, η αμφισβήτηση του ρόλου του από 
ορισμένα παιδιά και η αυταρχική αγωγή, του 
εκπαιδευτικού, πολύ συχνά δημιουργούν ή 
ενισχύουν την επιθετικότητά του προς τους 
μαθητές του.  

 



Σχολείο…2. 

• Η επιθετικότητα των μαθητών προς το 
δάσκαλό τους έχει τις ρίζες της στην εξουσία 
του δασκάλου, στην αδυναμία ή και στην 
άρνηση του μαθητή να πειθαρχήσει και να 
αποδεχθεί τη σχολική κουλτούρα, στην αγνόηση 
της προσωπικότητας του παιδιού κατά την 
αξιολόγηση, στην απονομή στερεοτύπων και 
ετικετών, στη διάψευση των προσδοκιών των 
παιδιών για το δάσκαλό τους και στην ίδια την 
επιθετικότητα του εκπαιδευτικού.  

 

 

 



Σχολείο…3. 

 

• Η μίμηση εξάλλου γονεϊκών και 
διδασκαλικών προτύπων, ο ανταγωνισμός, 
ο στιγματισμός και η περιθωριοποίηση, 
όπως επίσης και η κατηγοριοποίηση είναι 
σημαντικές αιτίες για τη δημιουργία 
αμφίδρομης επιθετικής συμπεριφοράς στο 
σχολείο ανάμεσα στα ίδια τα παιδιά. 



Στο σχολικό περιβάλλον παίζει 

ρόλο… 
 

• Το αυταρχικό εκπαιδευτικό σύστημα (με 
έμφαση στην μετάδοση γνώσης και όχι στην 
καλλιέργεια αξιών). 

• Η κακή οργάνωση της τάξης και του σχολείου. 

• Η εσφαλμένη συμπεριφορά εκπαιδευτικού (είτε 
υπερβολικά ανεκτικός – επιεικής είτε 
υπερβολικά αυστηρός στην επιβολή της 
πειθαρχίας). 

 



Σχέσεις δασκάλου - παιδιού 

 

 Εγγύτητα : ζεστασιά , ανοιχτή επικοινωνία, 
υποστηρικτική για τα παιδιά του Δημοτικού. 

 Σύγκρουση : έλλειψη επικοινωνίας, επιπτώσεις στην 
κοινωνική αλλά και ακαδημαϊκή πρόοδο του παιδιού. 

 Εξάρτηση : υπερ - εμπιστοσύνη στο δάσκαλο, αρνητικές 
επιπτώσεις στην ανάπτυξη του μαθητή. 

Οι αντιλήψεις του δασκάλου για το μαθητή επηρεάζουν 
άμεσα τις αντιλήψεις και των συμμαθητών του. 

 



Άλλα αίτια… 

Οι υπερβολικές στερήσεις και απαγορεύσεις που 
τους επιβάλλουμε ενήλικες και συνομήλικοι: τα 
συνεχή «μη» και «όχι» μπορεί να φέρουν 
ψυχική αναστάτωση και απογοήτευση στα 
παιδιά, ιδίως όταν νοιώσουν ότι δεν μπορούν να 
εκπληρώσουν ένα όνειρο τους, μια επιθυμία 
τους. Υπάρχει, τότε, ενδεχόμενο αυτή η 
απογοήτευση να φέρει την έκρηξή τους, τη 
βίαιη αντίδραση τους.  



Παράδειγμα 1. 

• Ένα αγόρι που εμποδίζεται συνεχώς από τους 
γονείς του να κάνει ποδήλατο ή να παίξει 
ποδόσφαιρο στη γειτονιά, επειδή πρέπει να 
είναι σκυμμένο πάνω στα βιβλία του, ίσως μια 
μέρα να αντιδράσει βίαια. Μπορεί να χτυπήσει 
ακόμα και τους γονείς του ή να φερθεί με 
υπερβολική απείθεια και αγένεια προς το 
δάσκαλο, γιατί τους θεωρεί πηγή της 
«δυστυχίας» του.  

 

 



Παράδειγμα 2. 

 

• Ένα κορίτσι που στερείται τελείως τις 
κοινωνικές εκδηλώσεις, τις γιορτές και τα πάρτι 
του σχολείου, ακόμα και τις παρέες με 
ομηλίκους, γιατί οι γονείς της την 
υπερπροστατεύουν, μπορεί να παρουσιάσει 
έντονη διάθεση αντικοινωνικότητας ή λεκτικής 
επιθετικότητας προς τους συμμαθητές της.  

 

 



Άλλα αίτια…1. 

Οι κακοτυχίες και οι δυσκολίες της ζωής: 
ακαδημαϊκές αποτυχίες μπορεί να οδηγήσουν σε 
ανυπακοή, απείθεια προς τους γονείς και το 
δάσκαλο, εγκατάλειψη των σχολικών 
καθηκόντων, αλλά και επιθετικότητα, λεκτική ή 
σωματική, ενάντια στους γύρω τους. Ιδιαίτερα, 
όταν η οποιαδήποτε σχολική δυσκολία δεν 
αντιμετωπίζεται με ηρεμία και κατανόηση από 
γονείς και δασκάλους, πυροδοτεί περισσότερο 
«τη δυστυχία» των παιδιών. Η «δυστυχία» ίσως 
φέρει βία.  



Άλλα αίτια…2. 

Όταν οι ενήλικες (δάσκαλοι και γονείς), για 
διάφορους λόγους τα παραμελούν, τα 
απορρίπτουν ή τα υποβάλλουν σε σκληρούς 
ανταγωνισμούς: «Τίποτε δεν τελειώνεις σωστά», 
«Ο Νίκος είναι πιο καλός μαθητής από σένα», 
«Η Ρένα πήρε άριστα στο διαγώνισμα, ενώ 
εσύ?», «Δε θα γίνεις ποτέ σαν τον αδελφό σου 
και συ»;  

 Τι θα πει ο κόσμος; 

 



Άλλα αίτια…3. 

Χρήση της σωματικής τιμωρίας, για να λύσουν 
τα προβλήματα, συνήθως το μόνο που 
καταφέρνουν είναι ένα: να μάθουν στα 
παιδιά τους πώς να φέρονται βίαια.  

Αν τιμωρήσουμε το παιδί μας με ξύλο, επειδή το 
ίδιο χτύπησε ή έσπρωξε το φίλο ή τον αδερφό 
του, τότε απλώς του επιβεβαιώνουμε την ιδέα 
του ότι « μόνο το ξύλο φέρνει αποτέλεσμα» ή  
πως η «βία είναι δύναμη, εξουσία, υπεροχή».  

 

 



Άλλα αίτια…4. 

 

Ένα παθολογικό πρόβλημα του ίδιου του 
παιδιού που οφείλεται σε δυσλειτουργίες του 
εγκεφάλου του, νευρολογικής, ορμονικής, 
νοητικής ή ψυχολογικής μορφής. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να 
είναι το αποτέλεσμα της κακής συμπεριφοράς 
και όχι η αιτία (δευτερογενές αίτιο). 

 

 

 



Τηλεόραση 1. 

Η τηλεόραση έχει αναδειχθεί στον τρίτο πόλο 
διαπαιδαγώγησης των παιδιών, ισότιμα με την 
οικογένεια και με το σχολείο.  

Οι έρευνες λένε ότι: τα ελληνόπουλα παρακολουθούν 
ημερησίως 165΄ (περίπου 2,5 ώρες) τηλεόραση και 
εκτίθενται σε περισσότερες από 30.000 διαφημίσεις το 
χρόνο. 

(α) Διαφημίσεις: «παραμόρφωση» των καταναλωτικών 
αναγκών, παιδιά «που τα θέλουν όλα», 
ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, πλασματική ένταση των 
κοινωνικών ανισοτήτων. Ανεκπλήρωτες επιθυμίες που 
καταλήγουν στη βία και στην επιθετικότητα. 

 



Τηλεόραση 2. 

(β) Εκπομπές – σήριαλ - ταινίες: προβολή 
παραβατικών/ εγκληματικών συμπεριφορών. 
Λειτουργούν ως παράδειγμα προς μίμηση. 

Ωστόσο, η προβολή βίας στην τηλεόραση δεν 
ευθύνεται αποκλειστικά και στο βαθμό που της 
αποδίδεται για την εμφάνιση της επιθετικότητας. 
Παίζουν ρόλο και η προδιάθεση αλλά και η 
ανοχή που δείχνει απέναντί της ο ίδιος ο 
τηλεθεατής. 

 



Παράγοντες της σχολικής 

επιθετικότητας 
Συνδυασμός: 

 

• Των ατομικών χαρακτηριστικών του κάθε 
παιδιού. 

• Των οικογενειακών επιδράσεων (τρόπος 
ανατροφής). 

• Των χαρακτηριστικών του σχολείου και της 
κουλτούρας του. 



Ο χώρος που εκδηλώνεται 

• Το προαύλιο κυρίως κατά την ώρα του 
διαλείμματος: πόσοι συνομήλικοι συνωστίζονται 
σε ένα σημείο, ο χρόνος και η υλική υποδομή 
που έχουν στη διάθεσή τους, ο βαθμός και το 
είδος επιτήρησης που υπάρχει, ο τρόπος που 
συνδέεται το διάλειμμα με όσα έχουν συμβεί 
στην τάξη… 

• Οι τουαλέτες: 

   Ισχυρό  περιβάλλον   κοινωνικοποίησης. 



Οι ομήλικοι… 

Οι σχέσεις με τους συνομηλίκους τους. Μια 
περιθωριοποίηση ή απόρριψη, για κάποιο λόγο μπορεί 
να οδηγήσουν κάποια παιδιά σε  

α) να γίνουν ντροπαλά, να μη συμμετέχουν σε ομάδες, 

β) να έχουν ξεσπάσματα θυμού, να γίνουν προκλητικά, να 
προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή, 

γ) να υιοθετήσουν μια συμπεριφορά αποκαρδιωτικής, που 
απομακρύνει τους άλλους. 

(Farrington, 1993, Olweus, 1993, Rivers, 1997) 

 


