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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Ζ πξφηαζε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο κνπ έρεη ζθνπφ λα ελεκεξψζεη ηνπο 

αξκφδηνπο επηβιέπνληεο γηα ην ζέκα πνπ ζα επηζπκνχζα λα εξεπλήζσ, θαζψο θαη ηελ 

πνξεία πνπ ζα αθνινπζήζσ. Ζ παξνχζα εξγαζία απνζθνπεί ζηε δηαρείξηζε ηεο 

επηζεηηθφηεηαο (εθθνβηζκνχ) θαη ηνπ ζπκνχ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο ελφο ζρεδίνπ δξάζεο ζηελ ηάμε κε ηελ νλνκαζία: «Ο ξφινο ηεο εγεζίαο 

ζηε δηαρείξηζε ηεο επηζεηηθφηεηαο ( εθθνβηζκφο)  θαη ζπκνχ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν» 

κε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο κάζεζεο.  

Δθαξκφζηεθε ζε 26 καζεηέο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ηεο Γ΄ ηάμεο Ηδησηηθνχ 

ρνιείνπ ζε δηάξθεηα ελφο δηδαθηηθνχ έηνπο. Οη καζεηέο  κέζα απφ νκαδηθά 

παηρλίδηα, δξαζηεξηφηεηεο θαη  ζπδεηήζεηο εμνηθεηψζεθαλ κε ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

θαη θπξίσο ηνπ ζπκνχ, βειηίσζαλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, αλέπηπμαλ ηερληθέο 

απνθπγήο ζπγθξνχζεσλ, πηνζέηεζαλ ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο αληίδξαζεο, 

ρξεζηκνπνίεζαλ κεζφδνπο ραιάξσζεο θαη εθηφλσζεο θαη βειηίσζαλ ηε ζπλεξγαζία 

θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. 

Ο εθθνβηζκφο θαη ε βία ζην ζρνιείν έρνπλ αξρίζεη λα γίλνληαη αληηθείκελα 

πξνζνρήο, ζπδήηεζεο θαη κειέηεο θαη ζηελ Διιάδα. Σα αίηηα θαη νη παξάγνληεο πνπ 

πξνθαινχλ ην έληνλν απηφ θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο βίαο είλαη θπξίσο θνηλσληθά, 

ςπρνινγηθά αιιά θαη παζνινγηθά. Πνιιά απφ ηα παηδηά πνπ εθδειψλνπλ βίαηε 

ζπκπεξηθνξά ζην ζρνιείν ζπλερίδνπλ λα εθδειψλνπλ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη σο 

ελήιηθεο. Ζ βία εκθαλίδεηαη παληνχ: ζην ζπίηη, ζην ζρνιείν, ζηηο θνηλσληθέο 

ζπλαλαζηξνθέο. Σα παηδηά πνπ εθδειψλνπλ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 

εκθαλίδνληαη σο κπειάο ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο ηάμεο, ηεο απιήο, ηεο γεηηνληάο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο είλαη ε επηκνλή, ε 

δηαρπηηθφηεηα θαη ε λνζεξφηεηα. Οη θαηεγνξίεο δηαηαξαγκέλεο ζπκπεξηθνξάο είλαη: 

ηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα, ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο κε θησρή πξφγλσζε, 

ν απηηζκφο, ε ζρηδνθξέλεηα, ε ππεξθηλεηηθφηεηα, θαη ηα πξνβιήκαηα κάζεζεο. 

Ο εθθνβηζκφο είλαη κηα ππνθαηεγνξία επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Σα αγφξηα θαη 

ηα θνξίηζηα δηαθέξνπλ σο πξνο ην είδνο ηνπ εθθνβηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπρλφηεξα θαη ηνπ νπνίνπ είλαη ζπρλφηεξα νη απνδέθηεο. Πεξίπνπ 1 ζηνπο 5 καζεηέο 

έρεη βηψζεη ηελ εκπεηξία ηνπ εθθνβηζκνχ. Ζ ζπρλφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη 

κεγαιχηεξε ζην λεπηαγσγείν, φπνπ έρνπλ αλαθεξζεί πνζνζηά έσο θαη 22,6% θαη ζηηο 
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πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ. Σα θξνχζκαηα απμάλνπλ πάιη ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ 

γπκλαζίνπ θαη κεηψλνληαη ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ γπκλαζίνπ.  


