
Μορφές Επιθετικότητας στο  

               ΣχολείοΜορφές 



Η επιθετικότητα…1. 

• Η επιθετικότητα και η αντιδραστική 
συμπεριφορά αποτελούν το 1/3 των 
προβλημάτων συμπεριφοράς που 
αντιμετωπίζουν σήμερα οι ψυχολόγοι και οι 
παιδαγωγοί.  

• Αναφέρεται πάντα σε συμπεριφορές που έχουν 
ως στόχο να βλάψουν τον άλλο. Αν δεν υπάρχει 
αυτή η πρόθεση, όση ζημιά κι αν προκαλεί μια 
συμπεριφορά, δεν μπορούμε να τη 
χαρακτηρίσουμε ως επιθετική.  

 



Η επιθετικότητα…2. 

Αποτελεί ένα πολύ ευρύ φάσμα επιθετικών 
τρόπων συμπεριφοράς καταστρεπτικού 
χαρακτήρα, που εκδηλώνονται: 

 με λόγια ή με πράξεις ή ακόμη και με τη σιωπή 
και κατευθύνονται συνειδητά ή ασυνείδητα 
εναντίον διαφόρων αντικειμένων δηλ. 
ανθρώπων, ζώων, πραγμάτων ή ακόμη και 
εναντίον του ίδιου του ατόμου.  

 



Επομένως 

 

Η επιθετική συμπεριφορά ξεχωρίζει γιατί είναι 
σκόπιμη, απρόκλητη, επαναλαμβανόμενη 
και κυρίαρχη. 

Έχει ως σημείο αναφοράς τον κοινωνικό χώρο, 
αποτελεί, επομένως, κοινωνιολογικά, 
κοινωνική πράξη. 



Οι μαθητές… 
 

Τα παιδιά που χαρακτηρίζονται από 
επιθετικότητα είναι συνήθως ανυπάκουα, 
αρνητικά, δείχνουν απάθεια και 
παρουσιάζουν αντιδραστική και προκλητική 
συμπεριφορά προς τα μέλη της οικογένειας 
τους, το διδακτικό προσωπικό του σχολείου και 
γενικά προς τα άτομα που κατέχουν εξουσία. 



Τα αποτελέσματά της 

Η αντιδραστική και επιθετική συμπεριφορά των 
παιδιών δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις 
τους με την οικογένεια, τους συνομήλικους και 
το σχολείο. Δημιουργεί όμως προβλήματα και 
στα ίδια τα παιδιά γιατί δεν τους δίνει τη 
δυνατότητα να μάθουν κοινωνικά αποδεκτές 
συμπεριφορές οι οποίες θα αποτελέσουν 
αργότερα τη βάση για την ομαλή ένταξη τους 
στο κοινωνικό σύνολο.  

  



Η πρόβλεψη 

Δυστυχώς πολλά από τα παιδιά αυτά συνεχίζουν 
να παρουσιάζουν επιθετική συμπεριφορά και 
βία και ως ενήλικες. Μάλιστα σε έρευνες που 
έχουν γίνει έχει βρεθεί ότι ένα ποσοστό νέων με 
εγκληματικές τάσεις είχαν εμφανίσει επιθετική 
συμπεριφορά στην παιδική τους ηλικία, και δεν 
έγινε αποδοχή του προβλήματος από τους 
γονείς, ώστε να αντιμετωπισθεί με την πρώιμη 
και έγκαιρη παρέμβαση των ειδικών. 

 

 



Οι θεωρίες…1. 

Α. Είναι μια εγγενής αντίδραση: ο άνθρωπος, 
όπως όλα τα ζωικά είδη, είναι «προικισμένος» 
με επιθετικό ένστικτο που στοχεύει στην 
προστασία και την ασφάλεια του.  

 

 

(Freud : Ψυχανάλυση, Lorentz :Ηθολογία) 



Οι θεωρίες…2. 

Β. Είναι το αποτέλεσμα ενίσχυσης και 
μίμησης προτύπων : εφόσον υπάρχουν 
περιπτώσεις κοινωνιών στις οποίες η 
επιθετικότητα είναι ανύπαρκτη, όπως στους 
Arapesh, τότε έχουμε σοβαρούς λόγους να 
αμφισβητούμε το κατά πόσο είναι έμφυτη. 

Ο Walters ισχυρίστηκε ότι το άτομο συχνά 
συμπεριφέρεται επιθετικά γιατί έχει μάθει ότι με 
αυτό τον τρόπο θα εξασφαλίσει το επιθυμητό 
αποτέλεσμα.  

 



Οι θεωρίες…3. 

Γ. Είναι το αποτέλεσμα ματαίωσης: η 
επιθετικότητα δεν είναι εγγενής, αλλά 
προκαλείται από το περιβάλλον. 

Ο Dollard είπε ότι η επιθετικότητα εκδηλώνεται 
όταν το άτομο νοιώσει ματαίωση, δηλαδή την 
ψυχική ένταση που προκαλείται όταν 
παρεμποδίζεται κάποια ενέργεια του ή όταν 
κάποιες επιθυμίες του μένουν ανεκπλήρωτες.  

 

 



Η εξουσία 

• Σημαντικό στοιχείο των κοινωνικών σχέσεων 
είναι η εξουσία. Στις κοινωνικές ομάδες 
υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία εξουσίας. 

• Τα προβλήματα ανακύπτουν όταν κάποιος 
καταχράται τη δύναμή του. Όταν το 
δυνατότερο άτομο χρησιμοποιεί αυτή τη δύναμη 
για να τρομάξει, να ταπεινώσει, να 
ικανοποιηθεί. 

• Πρόκειται για ένα πολύπλοκο κοινωνικό 
φαινόμενο. 



Τρόποι εκδήλωσης της 

επιθετικότητας 
Σχετίζεται με σκέψεις, σωματικές αλλαγές και 

στρες. Η καταστροφική συμπεριφορά είναι 
επιθετικότητα. Η ειρωνεία, η αδιαφορία είναι 
ένα είδος κρυφής επιθετικότητας.  

Μια μορφή επιθετικότητας είναι η παθητική η 
οποία περιλαμβάνει όλες τις μορφές 
επιθετικότητας, αλλά χωρίς ενεργητικό τρόπο 
π.χ. βλέπουμε παιδιά να πέφτουν κάτω, να μη 
κτυπούν κανένα. Κυλιούνται στο πάτωμα την 
ώρα του μαθήματος, ξαπλώνουν στα θρανία 
πάνω κ.λπ.  



Με ποια μορφή τη συναντούμε 

 

• Επιθετικότητα κατά προσώπου (λεκτική ή 
σωματική). 

• Επιθετικότητα κατά της περιουσίας 
(βανδαλισμός). 

• Εκφοβισμός (bullying) ή θυματοποίηση 
(victimization) – σχολική επιθετικότητα 

• Διαταραχές της διαγωγής. 

 

 



Εκφοβισμός ή θυματοποίηση– 

σχολική επιθετικότητα 

  

«Όταν ένας μαθητής κακοποιείται ή γίνεται θύμα 
και είναι εκτεθειμένος κατ’ επανάληψη και για 
μεγάλη χρονική διάρκεια στις αρνητικές 
ενέργειες του συμμαθητή του». 

 

Olweys (1993) 

 



Τα χαρακτηριστικά της 

 

• Φυσική, λεκτική ή ψυχολογική επίθεση / 
προσβολή. 

• Σκοπό να προκαλέσει φόβο ή πόνο στο θύμα. 

• Επίδειξη ισχύος. 

• Πρόκειται για απρόκλητη συμπεριφορά. 

• Έχει τακτικότητα και διάρκεια  

 
(Farrington, 1993: 2) 



Το προφίλ των μαθητών που 

εμπλέκονται…1. 

• Ο παλληκαράς  (αυταρχικός, επιθετικός ως προς 
όλους, σωματικά δυνατός, νευρικός) 

• Το θύμα (παθητικό,  ανασφαλές, με χαμηλή 
αυτοεκτίμηση, μοναχικό, συνήθως σωματικά 
αδύναμο, με κάποια ιδιαιτερότητα). 

• Οι συν- παλληκαράδες (βοηθοί, δεν προκαλούν 
τους παλληκαρισμούς αλλά βοηθούν τον 
παλληκαρά να ταπεινώσει το θύμα του). 

 



Το προφίλ των μαθητών που 

εμπλέκονται…2. 

• Οι υποστηρικτές (το ακροατήριο, γελούν με το θύμα, 
παροτρύνουν τον παλληκαρά να συνεχίσει). 

• Οι εξωτερικοί (αδρανείς, υποκρίνονται πως δεν 
παρατήρησαν τίποτε). 

• Οι αμυνόμενοι (παρηγορούν το θύμα, λένε στον 
ενήλικα τι συμβαίνει ή και επιτίθενται, σπάνια, στον 
παλληκαρά. Σπεύδουν σε βοήθεια). 

Συνήθως:  

   Αγόρια: βοηθοί, υποστηρικτές. 

   Κορίτσια: εξωτερικοί, αμυνόμενοι. 

 



Στην ομάδα 
 

Τόσο οι παλληκαράδες όσο και τα θύματα δεν 
αρέσουν στους συνομηλίκους τους. 

Παλληκαράδες: «εκείνοι που προκαλούν τον 
καβγά», «ενοχλητικοί» αλλά και «ηγέτες». 

Θύματα: «ντροπαλοί», «αυτοί που αναζητούν 
βοήθεια».  

Ωστόσο: συνήθως οι παλληκαράδες βρίσκουν 
συμμάχους που απεχθάνονται τους αδύναμους 
συμμαθητές τους. 



Λεκτική επιθετικότητα 

Ιδιαίτερη προσοχή οφείλουμε να δώσουμε ως 
γονείς και ως εκπαιδευτικοί στη σημασία της 
λεκτικής επιθετικότητας, η οποία είναι 
καταστρεπτική για την ανάπτυξη της 
προσωπικότητας, όταν έχουμε ως παραλήπτη τα 
μικρά παιδιά, που όχι μόνο δεν μπορούν να 
κρίνουν, αλλά και να αντισταθούν στην κρίση 
/κατηγορία που τα εντάσσουν γονείς, 
εκπαιδευτικοί ή άλλοι ενήλικοι. 



Όταν τα παιδιά βρίζουν… 

 

Συνήθως είναι παιδιά που αναπτύσσουν 
«φτωχές» σχέσεις με τους συμμαθητές τους, 
παρουσιάζουν και άλλα προβλήματα 
συμπεριφοράς με κυρίαρχο τη λεκτική 
επιθετικότητα: 

Το παιδί βρίζει έντονα τόσο στο σχολείο όσο και 
στο σπίτι. 



…Σε μικρή ηλικία 

• Τα πολύ μικρά παιδιά, το πιθανότερο, αγνοούν τη 
σημασία των «κακών» λέξεων που χρησιμοποιούν. 
Αντιλαμβάνονται όμως την αμηχανία και τα αρνητικά 
συναισθήματα που προκαλούν στους άλλους. 

• Βρίζει γιατί: είναι θυμωμένο, θέλει να μας τραβήξει την 
προσοχή, νομίζει ότι έτσι θα αποκτήσει φίλους, κάποιον 
μιμείται. 

• Καλύπτει λοιπόν δικές του συναισθηματικές ανάγκες και 
μας στέλνει μήνυμα (φόβος, θυμός, απόγνωση, θύμα 
ενδοοικογενειακής βίας;) ή αντανακλά αυτό που 
συμβαίνει στο περιβάλλον του. 



…Σε μεγαλύτερη ηλικία 

 

• Επιπλέον ένα μεγαλύτερο παιδί βρίζει με 
σκοπό να σοκάρει, εντυπωσιάσει ή να ταυτιστεί 
με την ομάδα των ομηλίκων του ή και 
μεγαλύτερων παιδιών. 

• Υπάρχει πάντα η πιθανότητα να χρησιμοποιεί τη 
λεκτική βία με σκοπό να ασκήσει εξουσία στον 
άλλον και να δει τον αντίκτυπο που θα έχουν οι 
λέξεις που χρησιμοποιεί (είδος εκφοβισμού). 



Το πείραγμα… 
 

 

Ως συμπεριφορά συγχέεται με τον παλληκαρισμό, 
το συνεχή εκνευρισμό αλλά ανάλογα με τον 
τρόπο που εκδηλώνεται αγγίζει ή όχι τα όρια του 
παιχνιδιού.  



Παράμετροι του πειράγματος 

Τρεις παράμετροι (Pawluk, 1989): 

Το σχόλιο: ο τρόπος που γίνεται σηματοδοτεί την 
πρόθεση αυτού που το κάνει. Επίσης μας 
ενδιαφέρει το πώς συνδέεται με προηγούμενα 
γεγονότα ή περιβάλλοντα. 

Η αντίδραση του αποδέκτη: αν αυτός που δέχεται 
το σχόλιο το αξιολογεί σοβαρά ή όχι. 

Η αντίδραση του ακροατηρίου: αν αυτοί που 
παρακολουθούν το αντιλαμβάνονται ως αστείο ή 
προσβολή. 

 



Διαταραχές της διαγωγής 1. 

Όταν ένα παιδί εμφανίζει τουλάχιστον τρία από 
τα παρακάτω συμπτώματα για μεγάλο χρονικό 
διάστημα: 

• Κλοπή χωρίς επίθεση σε θύμα (περισσότερες 
από μία φορές) 

• Φυγή από το σπίτι και διανυκτέρευση εκτός 
σπιτιού (2 φορές ) 

• Συχνή χρήση ψέματος ( εκτός αν πρόκειται για 
αποφυγή κακοποίησης) 



Διαταραχές της διαγωγής 2. 

Πρόκληση πυρκαγιάς από σκοπιμότητα  

Συχνά κάνει σκασιαρχείο από το σχολείο 

Έχει διαρρήξει κάποιο άλλο σπίτι, κτίριο ή 
αυτοκίνητο 

Εσκεμμένη καταστροφή ξένης περιουσίας (εκτός 
φωτιάς) 

Βασανίζει σωματικά τα ζώα 

Εξανάγκασε κάποιο άτομο σε σεξουαλική 
δραστηριότητα μαζί του 

Χρησιμοποίησε κάποιο όπλο σε περισσότερους από 
έναν καβγάδες 

 

 



Διαταραχές της Διαγωγής 3. 

 

 Συχνά αρχίζει καβγάδες 

 Έχει κλέψει με επίθεση σε κάποιο θύμα 
(ληστεία, άρπαγμα τσάντας, κ.λ.π.) 

 Έχει επιδείξει σωματική βία σε άλλους 
ανθρώπους 

 



Χρήση Ουσιών 1. 

Όλο και πιο νωρίς όλο και πιο πολλά παιδιά: η 
ηλικία έναρξης της χρήσης παράνομων ουσιών 
έχει «πέσει» κάτω από τα 12 χρόνια. 

Πάνω από το 1/3 όσων προσέγγισαν το ΚΕΘΕΑ 
την τελευταία 7 ετία είχαν αρχίσει τη χρήση πριν 
από τα 15 τους χρόνια. 

Αιτίες: κυρίως αποτέλεσμα ψυχολογικής, 
σωματικής ακόμη και σεξουαλικής κακοποίησης 
μέσα στην οικογένεια. 



Χρήση Ουσιών 2. 

 

Ιδιαίτερα ανησυχητικό το φαινόμενο 
χρησιμοποίησης παιδιών ως «βαποράκια». 

Το δικαστικό έτος 2005- 2006 καταδικάστηκαν 
για υπόθεση ναρκωτικών 35 ανήλικοι, 29 από 
τους οποίους ήταν ελληνικής εθνικότητας. 

  
(τα στοιχεία είναι από Καθημερινή, 13/01/2008, 

Κ. Μάτσα, επ. υπεύθυνη «18 Άνω») 



Τα δικαιώματα του παιδιού 

Το θέμα του σχολικού εκφοβισμού είναι μια 
κρίσιμη δοκιμασία για τη σύγχρονη κοινωνία η 
οποία πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της και τα 
δικαιώματα των άλλων παιδιών, εκείνων που 
υφίστανται τους παλληκαρισμούς, αλλά και των 
παρατηρητών. 

Τα σχολεία θα πρέπει να δημιουργήσουν 
περιβάλλοντα όπου η ποιότητα στις 
σχέσεις και η έννοια της ευθύνης θα έχουν 
αξία. 


