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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.  
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ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ – ΕΙΑΓΩΓΙΚΕ ΕΝΟΙΕ 

Παραβατική - αποκλίνουςα ςυμπεριφορά 

Μειεηψληαο θαλείο ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, παξαηεξεί κηα πιεζψξα φξσλ 

(απνθιίλνπζα ή παξεθθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά, παξάβαζε, έγθιεκα θ.ά) πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςνπλ ζπκπεξηθνξέο πνπ αθνξνχλ ηελ 

παξάβαζε ησλ θαλφλσλ κηαο θνηλσλίαο. Οξηζκέλνη θνηλσληνιφγνη ππνζηεξίδνπλ φηη 

απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά είλαη νη πξάμεηο εθείλεο πνπ παξαβηάδνπλ ηνπο θαλφλεο, 

κπνξεί φκσο λα είλαη θαη πξάμεηο θνηλσληθά κε απνδεθηέο, αιιά λα κελ παξαβηάδνπλ 

ηνλ πνηληθφ θψδηθα (Νφβα - Καιηζνχλε, 2005: 13).  

Μηα κεξίδα εηδηθψλ αλαθέξεη φηη ε «παξεθθιίλνπζα» ζπκπεξηθνξά αθνξά 

«ζηελ παξεθηξνπή από ηα θπζηνινγηθά πξόηππα πνπ έρνπλ εδξαησζεί σο ζπλήζεο 

θνπιηνύξα θαη όηη ε ηάζε γηα παξέθθιηζε είλαη δηαδηθαζία ζπλεηδεηήο πξάμεο». Άιινη, 

θάλνπλ ιφγν γηα ηε ζπκπεξηθνξά πνπ απνθιίλεη απφ ηηο λφξκεο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί 

απφ ηνπο αλζξψπνπο ζην θνηλσληθφ ηνπο πιαίζην. Ο Thio (2003) επίζεο, πεξηγξάθεη 

σο παξεθθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά «ηελ νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά ε νπνία ζεσξείηαη 

παξεθθιίλνπζα, ζύκθσλα κε ηε δεκόζηα νκνθσλία θαη ε νπνία θπκαίλεηαη από ην 

κέγηζην έσο ηνλ ειάρηζην βαζκό» (ζ.: 41). 

Αθφκε, σο παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά νξίδεηαη «ε απόθιηζε θαη ε έθηξνπε 

ζπκπεξηθνξά ησλ αηόκσλ. Η ζπκπεξηθνξά απηή δελ ιακβάλεη πάληνηε ηε κνξθή 

αμηόπνηλεο εγθιεκαηηθήο πξάμεο, ελώ ζε κεγάιε έθηαζε δελ απνθαιύπηεηαη θαη δελ 

θαηαγγέιιεηαη από ηα ζύκαηά ηεο, από ηηο νηθνγέλεηεο ησλ δξαζηώλ θαη ην θνηλσληθό 

πεξηβάιινλ» (Μαπξνγηάλλεο, 2003: 1). Ζ Παπαπαδεκεηξίνπ (1991) αλαθέξεη φηη 

«όηαλ ε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά απνηειεί παξάβαζε λόκηκνπ θαλόλα (αδίθεκα ή 

έγθιεκα), ηόηε γίλεηαη αληηθείκελν θνιαζκνύ θαη ηηκσξίαο (έλδηθε παξαβαηηθόηεηα)» 

(ζ.: 372). 

Αιινχ, σο παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ζεσξείηαη «ε ζπκπεξηθνξά πνπ ζηνρεύεη 

ζηελ παξαβίαζε ηππηθώλ θαη άηππσλ θαλόλσλ. Οη κνξθέο ηεο κπνξεί λα είλαη από 

αλώλπκεο (π.ρ. ηξνραίεο παξαβάζεηο, ή κηθξνθινπέο) έσο ζνβαξέο (π.ρ. 

αλζξσπνθηνλίεο, ζεμνπαιηθά εγθιήκαηα θ.ά.)» (Αξαθά, 2008: 1). 

Δίλαη ζαθέο, φηη ρξεζηκνπνηείηαη κηα επξεία νξνινγία (απφθιηζε, παξάβαζε, 

εθηξνπή θ.ά.) γηα λα ραξαθηεξηζηεί ε ζπκπεξηθνξά θάπνηνπ πνπ απνθιίλεη ή δε 

ζπλάδεη κε ηνπο θνηλσληθνχο θαη έλλνκνπο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 
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θνηλσληθφ πιαίζην κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. Ζ Μπεδέ (1991) δηαθξίλεη θαη πξνρσξά 

ζηηο εμήο ελλνηνινγηθέο δηεπθξηλίζεηο:  

 «εγθιεκαηίαο» είλαη απηφο πνπ δηαπξάηηεη κηα πξάμε πνπ επηζχξεη 

πνηλή, 

 «παξαβάηεο» είλαη απηφο πνπ παξαβαίλεη έλαλ θαλφλα δηθαίνπ ή άιινλ,  

 «αληηθνηλσληθόο» είλαη απηφο πνπ κε ηε ζπκπεξηθνξά ή ηα πηζηεχσ ηνπ 

αληηηίζεηαη ζηνπο ζπκβαηηθνχο θαλφλεο, 

 «παξαπησκαηηθόο» είλαη απηφο πνπ ππνπίπηεη ζε κηα ειαθξηάο κνξθήο 

παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ, 

 «παξεθθιίλσλ» είλαη απηφο πνπ βγαίλεη έμσ απφ κηα ζπκβαηηθή ή 

θπζηνινγηθή πνξεία θαη 

 ζε «εζηθό θίλδπλν» βξίζθεηαη θάπνηνο ηνπ νπνίνπ απεηιείηαη, απφ 

άιινπο ε ζπληζηακέλε ηεο δσήο ηνπ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζπκβαηηθή 

εζηθή κηαο δεδνκέλεο θνηλσλίαο (ζ.: 10). 

Χζηφζν, νη παξαπάλσ ηχπνη ζπκπεξηθνξάο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά σο πξνο ηνλ 

βαζκφ θαη ηε κνξθή ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία 

εληνπίδεηαη ε δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ «εγθιήκαηνο», σο ηεο πην βαξηάο παξεθθιίλνπζαο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο «παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο». Χζηφζν, ε παξαβαηηθφηεηα 

απνδίδεηαη θπξίσο ζε αλήιηθνπο παξαβάηεο, δηακνξθψλνληαο έηζη ηνπο φξνπο 

«αλήιηθνο παξαβάηεο» θαη «ελήιηθαο εγθιεκαηίαο», κηα δηάθξηζε πνπ έγηλε κε λφκν 

ην 1949. Σν ειιεληθφ Γίθαην δηαθξίλεη ηελ παξαβαηηθφηεηα ζε δχν θαηεγνξίεο 

αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο πξάμεο: 

 α) ζηηο θνηλέο αμηφπνηλεο πξάμεηο, πξάμεηο, γηα ηηο νπνίεο νη παξαβάηεο 

αλεμαξηήησο ειηθίαο δηψθνληαη απφ ηνλ λφκν θαη  

β) ζηηο ηδηαίηεξεο αμηφπνηλεο πξάμεηο, γηα ηηο νπνίεο νη παξαβάηεο δελ 

ζπιιακβάλνληαη νχηε ηηκσξνχληαη. 

Παξ‟ φιν, ινηπφλ, πνπ θαηαβάιιεηαη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα ελλνηνινγηθήο 

απνζαθήληζεο ηνπ φξνπ θαη κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κηα ιίζηα απφ κνξθέο 

παξαβαηηθήο ή απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο ε νξηζηηθή θαη αθξηβήο δηεπθξίληζή ηεο 

ελέρεη έλα κεγάιν βαζκφ αβεβαηφηεηαο θαη απηφ γηαηί, φπσο αλαθέξζεθε, εκθαλίδεη 

κεγάιε πνηθηιία σο πξνο ην πψο εθδειψλεηαη. Παξάιιεια, ην ηη ινγίδεηαη σο 

παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά δηαθέξεη αλάινγα κε ην εθάζηνηε θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ 

πιαίζην, θαζψο άιιεο ζπκπεξηθνξέο ζεσξνχληαη αληηθνηλσληθέο ζε θάπνηεο 
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θνπιηνχξεο, ελψ ζε άιιεο είλαη εληειψο απνδεθηέο (Morgado & Luz Vale- Dias, 

2013: 436-437). 

Νεανική - Ανήλικη παραβατικότητα 

Ζ αλήιηθε ή λεαληθή παξαβαηηθφηεηα είλαη έλα πνιπζχλζεην θαηλφκελν κε 

πνιιέο πηπρέο, αηνκηθέο, δηαηνκηθέο θαη θνηλσληθέο θαη πξνθχπηεη απφ ηνλ 

ζπλδπαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ αλειίθσλ, ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην 

νπνίν θνηλσληθνπνηνχληαη, ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηνπο θνξείο εμνπζίαο, ηεο 

αληηκεηψπηζήο ηνπο απφ απηνχο, φπσο θαη απφ ηελ αληίδξαζε ηεο επίζεκεο πνιηηείαο 

απέλαληί ηνπο (Καθαζάξε, Βιάζζεο & Γεξνπθαιήο, 2004). 

Δπηπξνζζέησο, ε πεξίνδνο ηεο εθεβείαο απνηειεί ηελ πεξίνδν εθείλε θαηά ηελ 

νπνία δηακνξθψλνληαη θαη απνθηηνχληαη λέεο δεμηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο ζην 

πιαίζην κηαο κεηαζρεκαηηζηηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ νπνία ηα άηνκα πξνζπαζνχλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζην πεξηβάιινλ θαη ζηνλ εαπηφ ηνπο (Morgado & Luz Vale - Dias, 

2013: 437). 

Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηδηαηηέξσο δχζθνιε ππφζεζε ηελ εξεπλεηηθή 

πξνζπάζεηα φζσλ αζρνινχληαη κε ηελ παξαβαηηθή θαη απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά 

ησλ εθήβσλ θαη πξνζπαζνχλ λα ηελ εξκελεχζνπλ. πγθεθξηκέλα, νη Moffit θαη Caspi 

(2001) ζρνιηάδνπλ φηη «ε αληηθνηλσληθή θαη παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά εμαθνινπζεί λα 

απνηειεί πξόθιεζε γηα ηελ ζεσξία, ηελ έξεπλα θαη ηηο ζηξαηεγηθέο παξέκβαζεο» (ζ.: 

355). Γη‟ απηφ θαη γεληθφηεξα ζηε βηβιηνγξαθία ππνγξακκίδεηαη φηη γηα λα 

θαηαλνήζνπκε ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ εθήβσλ πξέπεη λα θαηαιάβνπκε ζε 

πνηα θάζε ηεο δσήο ηνπο εκθαλίδεηαη, πνηεο είλαη νη ξίδεο ηεο θαη πνηνο ν ηξφπνο πνπ 

εθδειψλεηαη (π.ρ. απιή αλππαθνή ή ζνβαξφηεξεο κνξθέο αληηθνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο). Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξνη/-εο εξεπλεηέο/-ηξηεο ζπκθσλνχλ ζην φηη αλ 

θαη πνιινί παξάγνληεο ζπκβάιινπλ ζηελ εθδήισζε ηεο εθεβηθήο παξαβαηηθφηεηαο 

φινη αλεμαηξέησο ζπλδένληαη κε ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο, α) ηα πξνζσπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, β) ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ θαη γ) ηελ νηθνγέλεηα. Δπίζεο, νκνθσλία 

θπξηαξρεί θαη ζηελ άπνςε φηη ε επίδξαζε θαζελφο απφ παξαπάλσ άμνλεο κπνξεί λα 

δηαθνξνπνηείηαη αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία ηνπ αηφκνπ θαη ην ζηάδην ηεο αλάπηπμήο 

ηνπ (Morgado & Luz Vale- Dias, 2013: 437).  

Σέινο, φηαλ ζπδεηείηαη ε αχμεζε ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο νκνθσλία 

παξαηεξείηαη ζρεηηθά κε ηελ αχμεζή ηεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν Blonigen (2010) θάλεη ιφγν γηα ηελ «age crime curve», ηελ θακπχιε 
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εθείλε, ε νπνία αλαπαξηζηά ηε ξαγδαία αχμεζε ηεο παξαβαηηθήο θαη απνθιίλνπζαο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ θαηά ηελ εθεβεία ε νπνία αθνινπζείηαη απφ ηε ξαγδαία 

κείσζή ηεο ηελ επφκελε πεξίνδν. ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα εμεγήζεη απηφ ην 

θαηλφκελν ζπκπεξηέιαβε βηνινγηθέο αηηίεο, φπσο ε αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο 

ηεζηνζηεξφλεο θαη ε λεπξνινγηθή σξίκαλζε ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη θνηλσληνινγηθέο, 

φπσο ε κεγαιχηεξε επίδξαζε πνπ έρεη ην νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη 

νη ζπλνκήιηθνη θαηά ηελ εθεβεία ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ ελ 

ζπγθξίζεη κε άιιεο πεξηφδνπο ηεο δσήο. Χο εθ ηνχηνπ, ε ζπρλφηεηα ηεο εθδήισζεο 

παξαβαηηθήο θαη απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο είλαη κεγαιχηεξε ζηελ εθεβεία ηνπ 

(Blonigen 2010. Morgado & Luz Vale- Dias, 2013: 437). 

Αλαθεθαιαησηηθά, ε ειηθία απνηειεί κηα ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή παξάκεηξνο 

εθδήισζεο ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, θαζψο ζηελ παηδηθή ειηθία ε 

παξαβαηηθφηεηα ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηε ζσκαηηθή επηζεηηθφηεηα, ελψ ζηελ 

εθεβεία ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ παξάβαζε θαλφλσλ. Απηφ κπνξεί θαηά ηνλ 

Tremblay λα εμεγεζεί «αλ ιάβνπκε ππόςε ηελ θνηλσληθό- ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε 

ησλ αηόκσλ, θαζώο θαηά ηε κεηάβαζε από ηελ παηδηθή ειηθία ζηελ εθεβεία ηα άηνκα 

πξνζπαζνύλ πεξηνξίζνπλ ηε ζσκαηηθή επηζεηηθόηεηα θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ άιιεο 

κεζόδνπο πξνθεηκέλνπ λα πεηύρνπλ ηνλ ζθνπό ηνπο» (ζ.: 347). 

Γηα ηνλ ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ φξνπ «λεαληθή ή αλήιηθε 

παξαβαηηθφηεηα» πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη σο αλήιηθνη ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή 

βηβιηνγξαθία νξίδνληαη «ηα άηνκα ηεο ειηθίαο κεηαμύ 8 θαη 18 εηώλ ηα νπνία έρνπλ 

δηαπξάμεη θάπνηα αμηόπνηλε πξάμε» (Κνπξάθεο, 2004: 6).  

Ο φξνο «λεαληθή παξαβαηηθφηεηα» (juvenile delinquency) πξσηνεκθαλίζηεθε 

ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα ζηελ Αγγιία κε ηελ ίδξπζε κηα εηαηξείαο ηεο «P. Bedford» 

ε νπνία απνζθνπνχζε ζηελ πξφιεςε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ησλ αλειίθσλ (πηλέιιε, 

1976: 785). Σν 1977 ν Kraus επηρεηξψληαο λα απνζαθελίζεη ηνλ φξν αλαθέξεη ηα 

εμήο: «ε λεαληθή παξαβαηηθόηεηα απνηειεί κηα κνξθή αληηθνηλσληθήο θαη 

παξεθθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο ησλ αλειίθσλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη ε 

πξόθιεζε ελαληίνλ ησλ αξρώλ θαη ε απεηιή ελαληίνλ ηεο ίδηαο ηνπο ηεο αζθάιεηαο» 

(Καθαζάξε θαη ζπλ. 2004). 

ηε λνκνζεζία ν φξνο νξίδεηαη σο εμήο: «όηαλ έλα άηνκν κεηαμύ 12 θαη 17 εηώλ, 

ην νπνίν κέζα από ηελ δένπζα λνκηθή δηαδηθαζία δηαπηζηώζεθε όηη έρεη παξαβηάζεη 

ηελ πνηληθή λνκνζεζία θαη σο εθ ηνύηνπ, ππόθεηηαη ζε πνηλέο πνπ θαζνξίδνληαη από έλα 

δηθαζηήξην αλειίθσλ. Παηδηά θάησ ησλ 12 εηώλ πνπ δηαπξάηηνπλ απηό πνπ 
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δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ πνηληθό αδίθεκα κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ κόλν ζην πιαίζην 

ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία παηδηώλ» (Vaz, 1965: 3). 

Θεωρητικέσ προςεγγίςεισ – μορφέσ και παράγοντεσ 

Οη βαζηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

εθήβσλ, έηζη φπσο θαηαγξάθνληαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, νη κνξθέο κε ηηο νπνίεο 

απηή εθδειψλεηαη θαη νη παξάγνληεο νη νπνίνη επζχλνληαη πεξηζζφηεξν γη‟ απηήλ.  

Θεφρηηικές προζεγγίζεις ηης εθηβικής παραβαηικόηηηας 

Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ είλαη έλα απφ ηα πην ζχλζεηα θαη πνιχπινθα 

θαηλφκελα πνπ νη εηδηθνί θαινχληαη λα κειεηήζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ θαη σο εθ 

ηνχηνπ είλαη πνιχ δχζθνιν λα νδεγεζνχλ ζε ζηέξεεο θαη αζθαιείο θξίζεηο γηα ηα 

αίηηα ηεο παξεθθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο (Κνπηνβίδεο & Μελνγηάλλε, 2003: 204). 

ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία εληνπίδεηαη πιεζψξα εξεπλψλ θαη κειεηψλ γηα ηελ 

παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά απφ δηάθνξνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο, φπσο ε 

Φπρνινγία, ε Κνηλσληνινγία, ε Ηαηξηθή θ.ά., γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπ δεηήκαηνο. Οη θπξίαξρεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ 

παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α) ηηο 

βηνινγηθέο- αλζξσπηζηηθέο ζεσξίεο, β) ηηο ςπρνινγηθέο ζεσξίεο θαη γ) ηηο 

θνηλσληνινγηθέο ζεσξίεο. 

 Απφ ρξνλνινγηθή άπνςε, πξψηεο νη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο επέδεημαλ 

αλεπηπγκέλν ελδηαθέξνλ, ζην λα εξκελεχζνπλ ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

αλζξψπσλ θαη απέδσζαλ ηελ παξαβαηηθφηεηα ζε θιεξνλνκηθνχο θαη γελεηηθνχο 

παξάγνληεο. ηε ζπλέρεηα, εκθαλίδνληαη νη κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην 

πιαίζην ηεο επηζηήκεο ηεο Κνηλσληνινγίαο, δίλνληαο εξκελεία γηα ηελ 

παξεθθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά, ζε έλα επξχηεξν θάζκα ζεσξηψλ κε βαζηθφ άμνλα ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ θαη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. Σέινο, νη λεψηεξεο έξεπλεο ζην πιαίζην ηεο Φπρνινγίαο, ζπλδένπλ ηελ 

παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ, κε εζσηεξηθέο ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο νη 

νπνίεο ζεσξνχληαη είηε παζνινγηθέο είηε δπζπξνζαξκνζηηθέο (Εαπάληεο & 

Γεκφπνπινο, 2007: 183-188). Γίλεηαη ζαθέο, ινηπφλ, φηη δελ ππάξρεη κηα θαη 

κνλαδηθή επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηθαλή λα εμεγήζεη απνιχησο θαη νινθιεξσκέλα 

ηελ παξαβαηηθή θαη απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ. 
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Βιολογικές προζεγγίζεις 

Οη βηνινγηθέο ζεσξίεο απνηεινχλ ηελ πξψηε πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηεο 

επηζηήκεο, λα κειεηήζεη θαη λα εξκελεχζεη ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

αλζξψπσλ. Ζ απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά ζην πιαίζην απηψλ ησλ πξνζεγγίζεσλ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θιεξνλνκηθφηεηα. Τπνζηεξίδεηαη φηη νη άλζξσπνη πνπ πξνβαίλνπλ 

ζε ηέηνηνπ είδνπο πξάμεηο θέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο πνπ 

θιεξνλνκνχληαη (Taylor, Walton & Young, 1973: 40-41). Απφ ηηο πξψηεο έξεπλεο 

ζηνλ θιάδν ηεο Φξελνινγίαο θαη ηεο Φπζηνγλσκηθήο, ε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά 

ζπλδέζεθε κε ζπγθεθξηκέλα ςπρνινγηθά θαη ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δξαζηψλ 

(Κνπηνπβίδεο & Μελνγηάλλε, 2003: 2). 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη έξεπλεο ηνπ 19νπ αηψλα πνπ ζπλδένπλ 

ζπγθεθξηκέλα ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλζξψπσλ κε ηελ ηάζε ηνπο ζην 

έγθιεκα. ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα, ν Ηηαιφο γηαηξφο Lombrozo, ζεκειησηήο ηεο 

ζεηηθηζηηθήο ρνιήο ηεο Δγθιεκαηνινγίαο ζηελ Ηηαιία, επηθέληξσζε ην ελδηαθέξνλ 

ησλ εγθιεκαηηθψλ εξεπλψλ πνπ δηελήξγεζε ζηε ζεκειίσζε ηνπ βηνινγηθνχ 

παξάγνληα σο θαζνξηζηηθνχ ηεο εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Δπίζεο, θαηέιεμε ζε 

έλα πξνθίι αλζξψπνπ εγθιεκαηίαο, ηνλ «uomo deliquente», ν νπνίνο δηαθέξεη απφ 

ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο ιφγσ ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ν «άλζξσπνο εγθιεκαηίαο» έρεη ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο θαη ζρήκα 

θξαλίνπ, κπνζθειεηηθφ ζχζηεκα θαη ηδηνκνξθίεο ζηα αγγεία (Κνπηνπβίδεο & 

Μελνγηάλλε, 2003: 2. Εαθεηξίνπ, 2007: 9). Ίδηα απνηειέζκαηα είρε ε έξεπλα ηνπ 

γεξκαλνχ ςπρηάηξνπ, Kretchmer, ν νπνίνο κειέηεζε ηα ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

αηφκσλ κε ςπρηθέο λφζνπο, θαηαιήγνληαο ζηε ζχλδεζε ησλ λφζσλ κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζσκαηφηππνπο (Αιεμηάδεο, 2011: 51-52).  

Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαη ηελ εμέιημε ηεο επηζηήκεο, λεψηεξεο έξεπλεο 

εληφπηζαλ νξηζκέλεο ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο ζηα DNA ησλ εγθιεκαηηψλ, ρσξίο 

φκσο λα κπνξνχλ αλ γεληθεχζνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο, θαζψο ππάξρνπλ 

εγθιεκαηίεο ρσξίο ηέηνηνπ είδνπο ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο (Παπαθσλζηαληήο 2005: 

35). 

Μηα άιιε κεξίδα βηνρεκηθψλ επηζηεκφλσλ εζηίαζε ην εξεπλεηηθφ ηεο 

ελδηαθέξνλ ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπηλνπ, λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ πηζαλφλ 

πξνθαιεί ηελ εθδήισζε παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Έηζη, νη λεπξνδηαβηβαζηέο, ε 

ζεξνηνλίλε, ε λνξαδξελαιίλε θαη ε ληνπακίλε, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά (Φαξζεδάθεο, 2005: 44-50. Bernard, Snipes & Gerould, 2010: 47-52). 
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Πξέπεη, λα επηζεκαλζεί φηη ε γελεηηθή πξνδηάζεζε ηελ νπνία επηθαινχληαη νη 

βηνινγηθέο ζεσξίεο, κπνξεί λα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα 

ηελ εθδήισζε εγθιεκαηηθήο θαη παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο δελ απνηειεί σζηφζν, 

επαξθή αηηηνινγία γηα ηελ εκθάληζε απηήο, απιψο δηαζέηεη «απνρξψζεηο ελδείμεηο» 

(Αιεμηάδεο, 2011: 51-52. πηλέιιε, 2005: 202. Καηζηγαξάθε, 2004: 32). Δξεπλεηηθά 

ηαηξηθά πνξίζκαηα έρνπλ απνδείμεη φηη δελ ππάξρεη ζηνλ εγθέθαιν θάπνην θέληξν ή 

λεπξσηηθφ ζχζηεκα, απφ ην νπνίν λα πεγάδεη ε αλζξψπηλε επηζεηηθφηεηα ή 

απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά, δειαδή δελ κπνξνχκε λα ελνρνπνηήζνπκε ηε 

«θχζε» καο γη‟ απηά ηα θαηλφκελα (Karli, 1991). Οη ζχγρξνλεο έξεπλεο ζηηο λεπξν-

βηνινγηθέο, ζπκπεξηθνξηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο, καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

θαηαλνεζεί βαζχηεξα θαη ζαθέζηεξα ε ζεκαζία ησλ εκπεηξηψλ, ησλ βησκάησλ θαη 

ησλ πξψηκσλ ζρέζεσλ θαηά ηελ παηδηθή ειηθία ζηελ εμέιημε θαη αλάπηπμε ηνπ 

εγθεθάινπ (Shonkoff & Phillips, 2000). 

Ψστολογικές προζεγγίζεις 

ηνλ αληίπνδα ησλ βηνινγηθψλ ζεσξήζεσλ βξίζθνληαη νη ςπρνινγηθέο, νη 

νπνίεο εζηηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο, ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εγθιεκαηία θαη ζηελ 

άπνςε φηη ηα άηνκα πνπ παξεθθιίλνπλ ηεο ζσζηήο ζπκπεξηθνξάο είλαη άηνκα κε 

πεξηνξηζκέλε δηαλνεηηθή ηθαλφηεηα. Ζ Φπρνινγία θαη εηδηθφηεξα ε Φπρηαηξηθή 

εξκελεχεη απφ δηάθνξα πξίζκαηα ηνπο παξάγνληεο ηεο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο 

(πηλέιιε, 2005: 204). Οη ζεσξήζεηο απηέο εληνπίδνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο 

ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηηο εγθεθαιηθέο ιεηηνπξγίεο, ζηελ απνηπρία θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη γεληθφηεξα ζηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αηφκσλ 

ζηηο ζηάζεηο, ζηηο αμίεο θαη ζηηο πεπνηζήζεηο (Μαθξή- Μπφηζαξε, 2010: 39). Οη 

ςπρίαηξνη θαη νη ςπρνιφγνη πξνζπάζεζαλ λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ ηνπο ηχπνπο ησλ 

εγθιεκάησλ θαη ησλ εγθιεκαηηψλ, ζρεκαηίδνληαο κηα ζεηξά απφ ηππνινγίεο 

βαζηζκέλεο ζε ςπρνινγηθά θπξίσο θξηηήξηα, δειαδή βάζεη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ εγθιεκαηηψλ, ηνπ ηχπνπ ηεο εγθιεκαηηθήο πξάμεο, θαζψο θαη 

ησλ θηλήηξσλ. Ζ «Θεσξία ηεο Πξνζσπηθφηεηαο» κε ζεκαληηθφηεξν εθπξφζσπν ηνλ 

Γεξκαλνβξεηαλφ ςπρνιφγν H. Eysenck ππνζηήξημε έλζεξκα ηνπο ηδηνζπγθξαζηαθνχο 

παξάγνληεο ηεο παξαβαηηθφηεηαο. χκθσλα κε απηήλ ηε ζεσξία, νη 

ηδηνζπγθξαζηαθέο πνηθηινκνξθίεο εμεηάδνληαη θαηά ηξεηο αλεμάξηεηεο δηαζηάζεηο κε 

ηηο νπνίεο επηρεηξείηαη λα εξκελεπηεί ε ζηαζεξή εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ 

κπνξεί θαη λα πηζηνπνηεζεί απφ ηελ παηδηθή ειηθία. Οη ηδηνζπγθξαζηαθνί απηνί 
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παξάγνληεο είλαη νη εμήο: 1. H λεπξσηηθόηεηα- ζηαζεξόηεηα 2. Η ςπρνηηθόηεηα-

ππεξεγώ, 3. Η εμσζηξέθεηα- εζσζηξέθεηα (Eysenck, 1977: 37-57) 

Δπίζεο, νη Vold θαη Bernard (1986) δηέθξηλαλ ηνπο εγθιεκαηίεο ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο: 1. Νεπξσζηθφο ή ζπγθξνπζηαθφο 2. Με θνηλσληθνπνηεκέλνο ή 

ςπρνπαζεηηθφο 3. Φπζηνινγηθφο (πηλέιιε, 2005: 209-211) 

Ο Blackburn κειεηψληαο πεξηπηψζεηο εγθιεκαηηψλ δηέθξηλε ηνπο εγθιεκαηίεο 

ζε δπν θαηεγνξίεο: α) ν ππν-ειεγρόκελνο αλζξσπνθηόλνο θαη β) ν ππεξ-ειεγρόκελνο 

αλζξσπνθηόλνο. Ο ππν-ειεγρφκελνο αλζξσπνθηφλνο έρεη δχν ηχπνπο εγθιεκαηία, ηνλ 

«ςπρνπαζεηηθφ» πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειφ απηνέιεγρν, πςειή εμσζηξέθεηα, 

επηζεηηθφηεηα θαη άγρνο θαη ηνλ «παξαλντθφ επηζεηηθφ» πνπ δηαθξίλεηαη απφ ρακειφ 

απηνέιεγρν, επηζεηηθφηεηα θαη άιια ςπρσηηθά ζπκπηψκαηα. Ο ππεξ-ειεγρφκελνο 

αλζξσπνθηφλνο, απφ ηελ άιιε πιεπξά πεξηιακβάλεη ηνλ «ειεγρφκελν θαηαζηαιηηθφ 

αλζξσπνθηφλν» πνπ έρεη πςειφ απηνέιεγρν θαη ρακειά επίπεδα επηζεηηθφηεηαο θαη 

άγρνπο θαη ηνλ «θαηαζιηπηηθφ κε αλαζηνιέο», ν νπνίνο δελ είλαη παξνξκεηηθφο, αιιά 

εζσζηξεθήο θαη κε επηζεηηθή ηάζε πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ (πηλέιιε, 2005: 211-213). 

Οη ςπρνινγηθέο ζεσξίεο αθελφο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηελ 

εγθιεκαηνινγηθή επηζηήκε, θαζψο θσηίδνπλ ηνπο ςπρνινγηθνχο εθείλνπο 

παξάγνληεο εγθιεκαηνγέλεζεο, αθεηέξνπ δελ παξνπζηάδνπλ κηα νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε ηνπ εγθιήκαηνο, αθνχ ππάξρνπλ εγθιεκαηίεο ρσξίο θακία ςπρνινγηθή 

δηαηαξαρή (Παπαθσλζηαληή, 2005: 36).  

Κοινφνιολογικές προζεγγίζεις 

Σέινο, νη θνηλσληνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πξνζπαζνχλ λα εξκελεχζνπλ ηελ 

παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ππφ ην πξίζκα ηεο Κνηλσληνινγίαο. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ 

ππνζηεξηρζεί πνιιέο ζεσξίεο εθ κέξνπο ησλ θνηλσληνινγηθψλ ζρνιψλ, πξνθεηκέλνπ 

λα εξκελεπηεί ην θαηλφκελν θαη νη πεξηζζφηεξεο ζπγθιίλνπλ ζην φηη ε παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά, πξνθαιείηαη φηαλ ππάξρνπλ άζιηεο ζπλζήθεο δσήο θαη πεξηθξφλεζε 

ηφζν ζην νηθνγελεηαθφ φζν θαη ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (Παπαθσλζηαληήο, 2005: 

36). 

ην πιαίζην ησλ ζεσξηψλ ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο, ε παξαβαηηθφηεηα 

εμεηάδεηαη σο κηα πξάμε ε νπνία καζαίλεηαη ππφ ηελ έλλνηα φηη ηα λεαξά άηνκα 

παξαθνινπζνχλ απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο, φηαλ δνπλ ζε πεξηβάιινληα πνπ 

ζηεξνχληαη αμηψλ θαη θαλφλσλ. Έηζη, φηαλ κεγαιψζνπλ θαη βξεζνχλ ζε αλάινγν 

πεξηβάιινλ εθδειψλνπλ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά (Αιεμηάδεο, 2011: 61). 
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Δπίζεο, ηε δεθαεηία ηνπ 1940 ν Ακεξηθαλφο θνηλσληνιφγνο Sutherland 

αλέπηπμε ηε ζεσξία ηνπ δηαθνξηθνύ ζπγρξσηηζκνύ ππνζηεξίδνληαο φηη ε παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά πξνθχπηεη απφ ηε κίκεζε θαη ηε δηάδξαζε θαη ηελ επαθή κε 

παξαβαηηθνχο (Αιεμηάδεο, 2001: 118-125). 

Απφ ηελ άιιε, νη νπαδνί ησλ ζεσξηψλ ηνπ θνηλσληθνύ ειέγρνπ δηαηείλνληαη φηη 

φινη νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα εκθαλίζνπλ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη λα 

δηαπξάμνπλ εγθιήκαηα. Καζνξηζηηθή ζεκαζία ζην πιαίζην απηψλ ησλ ζεσξηψλ έρεη ν 

«άηππνο» θαη «ηππηθφο» έιεγρνο. ηελ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεηαη ν έιεγρνο 

ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ ζρνιείνπ, ηεο παξέαο ησλ ζπλνκειίθσλ, ελψ ν ηππηθφο ή 

επίζεκνο έιεγρνο, αζθείηαη απφ ηελ θνηλσλία κέζσ ησλ λφκσλ θαη ησλ θαλφλσλ πνπ 

ηε δηέπνπλ (Υάτδνπ, 1996: 202). 

ηνλ αληίπνδα ηεο πξνεγνχκελεο ζεσξίαο ν Hirschi (1969) δηαηχπσζε ηε 

ζεσξία ηνπ θνηλσληθνύ δεζκνύ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα άηνκα απφ ηε θχζε ηνπο 

δηαθαηέρνληαη απφ κηα ηάζε γηα ηελ παξάβαζε ησλ θαλφλσλ πνπ ηζρχνπλ ζε κηα 

θνηλσλία.  

Αθφκε, ν Γάιινο θνηλσληνιφγνο Durkheim (1858-1917) έθαλε ιφγν γηα ηε 

ζεσξία ηεο αλνκίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε εμαζζέλεζε ησλ παξαδνζηαθψλ αμηψλ 

θαη ε ραιάξσζε ησλ θνηλσληθψλ θαλφλσλ δεκηνπξγεί ηελ αλνκία, κηα θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία νη αηνκηθέο επηζπκίεο δελ ππνηάζζνληαη θαη ξπζκίδνληαη κε ηνπο θαλφλεο 

πνπ ππάξρνπλ. (Μνπζνχξνπ, 1994: 29-30). 

Σέινο, ν David Matza αλέπηπμε ηε ζεσξία ηεο πνιηηηζηηθήο παξέθθιηζεο, 

ππνζηεξίδνληαο φηη ε εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ δελ νθείιεηαη 

ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο, αιιά είλαη έλα ηπραίν θαη απξφβιεπην γεγνλφο, πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα «εμνπδεηεξψλεη» ή λα «νπδεηεξνπνηεί» ηηο αξρέο 

θαη ηηο αμίεο ησλ πεξηζηάζεσλ πνπ βηψλεη. Γειαδή, φηαλ θάπνηνο παξαλνκεί είλαη 

ζχκα ησλ πεξηζηάζεσλ (Sykes & Matza, 1957: 660-670). 

 

Μορφέσ τησ νεανικήσ παραβατικότητασ 

 

Ζ εθδήισζε παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο αλεμαξηήησο ειηθίαο ραξαθηεξίδεηαη 

απφ πνηθηιία σο πξνο ηηο κνξθέο, ηεο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο ησλ εθήβσλ πνπ 

εληνπίδνληαη θπξίσο ζε ηξεηο ηνκείο, α) ζηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, β) ζηα 

πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν θαη γ) ζηε ρξήζε εζηζηηθψλ νπζηψλ.  
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Ζ επηζεηηθφηεηα είλαη έλα θαηλφκελν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε 

εηεξνγέλεηα, γεγνλφο πνπ δπζθνιεχεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ πξνζπάζεηα ησλ 

εηδηθψλ λα ηελ θαηαλνήζνπλ, λα ηελ εμεγήζνπλ κε απψηεξν ζθνπφ λα ηελ 

αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά. Οη έθεβνη δξάζηεο εκπιέθνληαη θπξίσο ζε 

αδηθήκαηα ρξήζεο απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ, παξάβαζεο ηνπ θψδηθα νδηθήο 

θπθινθνξίαο, κηθξνιεζηεηψλ, θαη άιισλ ζνβαξφηεξσλ αδηθεκάησλ (Κνπξάθεο, 

2004: 2-3). 

ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία δηαθξίλνληαη δχν κνξθέο παξαβαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, ε «θαλεξή» θαη ε «ζπγθαιπκκέλε». Ζ «θαλεξή» αθνξά ηελ πξάμε 

θπζηθήο αληηπαξάζεζεο, φπσο ν δηαπιεθηηζκφο, ε ρξήζε φπισλ γηα εθθνβηζκφ, ε 

αλνηρηή πεξηθξφλεζε θαλφλσλ θαη λφκσλ θ.ι.π., ελψ ζηε «ζπγθαιπκκέλε» ν 

δξάζηεο αθνχ δηαπξάμεη ην αδίθεκα, επηρεηξεί λα δηαθχγεη ηεο ζχιιεςεο, φπσο ε 

θινπή, ν εκπξεζκφο, ε ρξήζε λαξθσηηθψλ θ.ά. (Conor, 2002: 10-12). 

Άιιε κηα πξνζπάζεηα θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο εθεβηθήο απνθιίλνπζαο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ αθνξά ζηε κνξθή ησλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ είλαη απηή πνπ 

δηαθξίλεη «ηελ θαηαζηξνθηθή» απφ ηε «κε θαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά» θαη ηε 

«θαλεξή» απφ ηε «ζπγθαιπκκέλε». Έηζη πξνθχπηνπλ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο εθήβσλ: 

 Έθεβνη κε θαλεξή κε θαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά, (πείζκαηα, 

απεηζαξρία, αλππαθνή, αληηδξαζηηθφηεηα, ιεθηηθνί δηαπιεθηηζκνί 

θ.ά.). 

 Έθεβνη κε θαλεξή θαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά, (ζσκαηηθή βία, 

εθθνβηζκφο, ρξήζε φπισλ θ.ά.). 

 Παηδηά κε ζπγθαιπκκέλε θαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά, (θινπέο, ςεχδε, 

βαλδαιηζκνί θ.ά.). 

 Παηδηά κε ζπγθαιπκκέλε κε θαλεξή ζπκπεξηθνξά, (ρξήζε νπζηψλ, 

κηθξναπάηεο, θπγή απφ ην ζπίηη θ.ά.) (Connor, 2002: 1-27. Κάθνπξνο 

& Μαληαδάθεο, 2006: 138-140). 

Άιιε κηα δηάθξηζε αλαθέξεηαη κεηαμχ ησλ «αληηδξαζηηθψλ» θαη «δπλακηθψλ» 

κνξθψλ επηζεηηθφηεηαο, πνπ ζρεηίδνληαη σο έλα βαζκφ κε θάπνηα ςπρνινγηθή 

θαηάζηαζε. Οη «αληηδξαζηηθέο» κνξθέο είλαη ε απάληεζε ζε επηζέζεηο γηα ιφγνπο 

άκπλαο ή πξνζηαζίαο ηεο πεξηνπζίαο, ελψ νη «δπλακηθέο» είλαη αλαίηηεο βίαηεο 

ζπκπεξηθνξέο ή απηέο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ άκεζε απφθηεζε ρξεκάησλ, ηξνθήο, 

επηθξάηεζεο ζηνλ ρψξν θιπ. Αθφκε, γίλεηαη άιιε κηα θαηεγνξηνπνίεζε πνπ ζπλδέεη 
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ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αληηδξαζηηθήο θαη δπλακηθήο επηζεηηθφηεηαο, κε ηελ 

ειεγρφκελε επηζεηηθφηεηα, θαηά ηελ νπνία ν δξάζηεο είλαη πξνζεθηηθφο, θξχβεηαη, 

πξνζρεδηάδεη ηηο θηλήζεηο θαη απηνπξνζηαηεχεηαη (Connor, 2002: 1-27). Σέινο, κηα 

άιιε δηάθξηζε γίλεηαη κε βάζε αλ ν ζχηεο θαη ην ζχκα είλαη δηαθνξεηηθφ ή ίδην 

πξφζσπν. Γειαδή, πνιιέο θνξέο ν έθεβνο ελεξγεί ελαληίνλ ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ 

εθδειψλνληαο απηνηξαπκαηηζκνχο, απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά, ρξήζε νπζηψλ θ.ι.π.  

Ο χώροσ του ςχολείου – ςχολικόσ εκφοβιςμόσ 

 

Ο ρψξνο ηνπ ζρνιείνπ, επίζεο, είλαη έλαο ρψξνο φπνπ ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ 

έληνλα παξαβαηηθή ή απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά, είηε πξνο ηνπο ίδηνπο είηε πξνο 

άιινπο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ηα πεξηζηαηηθά βίαο θαη δηαηαξαρψλ ζπκπεξηθνξάο 

νινέλα θαη απμάλνληαη θάλνληαο επηηαθηηθή ηελ αλάγθε λα αλαγλσξηζζεί απηή σο 

«δηαηαξαθηηθή ζπκπεξηθνξά» πνπ ρξήδεη αληηκεηψπηζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε 

ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

εληνπίδεηαη κεηαμχ: 

 καζεηψλ/-ηξηψλ θαη εμνπζίαο, 

 καζεηψλ/-ηξηψλ θαη δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ,  

 καζεηψλ/-ηξηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, 

 καζεηψλ/-ηξηψλ θαη καζεηψλ/-ηξηψλ,  

 καζεηψλ/-ηξηψλ θαη ηδηνθηεζίαο, 

 καζεηψλ/-ηξηψλ θαη θνηλσλίαο  

Δπίζεο, ε ειιηπήο ζρνιηθή θνίηεζε απνηειεί κηα αθφκε εθδήισζε 

παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, εθ κέξνπο θπξίσο ησλ εθήβσλ είηε ιφγσ ησλ 

«ζθαζηαξρείσλ» είηε ιφγσ ηεο πιήξνπο δηαθνπήο πξηλ ηελ νινθιήξσζε αθφκε θαη 

ηελ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. ηελ ειιηπή θνίηεζε ιφγσ ησλ ζθαζηαξρείσλ 

ππάξρνπλ δχν ηχπνη απνπζίαο απφ ην ζρνιείν, ν «εκηλφκηκνο», φηαλ νη γνλείο 

γλσξίδνπλ φηη ην παηδί ηνπο δελ πεγαίλεη ζρνιείν θαη ν «παξάλνκνο», φηαλ νη γνλείο 

έρνπλ πιήξε άγλνηα ή αδηαθνξνχλ γηα ην γεγνλφο. Απφ έξεπλεο απνδεηθλχεηαη φηη ηα 

αγφξηα «ην ζθάλε» ζπρλφηεξα απφ ηα θνξίηζηα. Σα πεξηζηαηηθά ζθαζηαξρείσλ, ζηελ 

εθεβηθή ειηθία νινέλα θαη απμάλνληαη κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη πεξαηηέξσ 

πξνβιήκαηα ζηε ζρνιηθή επηηπρία, ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμή 

ηνπο. Σν αλεζπρεηηθφ, σζηφζν, είλαη φηη πνιχ ζπρλά ηέηνηνπ είδνπο πεξηζηαηηθά, 

ζπλνδεχνληαη θαη απφ γεληθφηεξε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ αθνξά ζην ζχλνιν 
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ηεο δσήο ηνπ/ηεο εθήβνπ, φπσο ηα ςέκαηα, νη κηθξνθινπέο, ε επηζεηηθφηεηα εθηφο 

ζρνιείνπ θιπ.  

Σέινο, ε άζθεζε βίαο απφ καζεηή/-ηξηα ζε καζεηή/-ηξηα, ν ιεγφκελνο δειαδή, 

«ζσολικόρ εκθοβιζμόρ» (bullying) είλαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έλα θαηλφκελν πνπ 

παξαηεξείηαη έληνλα θαη αλεζπρεηηθά απμαλφκελν. Σφζν νη καζεηέο/-ηξηεο ζχηεο, 

φζν θαη ηα ζχκαηα, παξνπζηάδνπλ πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ θαιχπηεη ηε δσή 

ηνπ παηδηνχ εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ. Οη κνξθέο, νη αηηίεο θαη νη παξάγνληεο ηεο 

επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπηψλ θαη ζπκάησλ, είλαη δήηεκα ζνβαξήο θαη εθηελνχο ζπδήηεζεο, πνπ ζην πιαίζην 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δελ είλαη δπλαηφλ λα ηθαλνπνηεζεί. Χζηφζν, ε άζθεζε 

ζσκαηηθήο θαη ιεθηηθήο βίαο, ε θινπή πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ, ν απνθιεηζκφο 

αηφκσλ απφ νκάδεο δξαζηεξηνηήησλ, ε δηάδνζε θεκψλ έλαληη ηνπ ζχκαηνο θαη ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ θ.ά. είλαη νη πην ζπρλφηεξεο κνξθέο bullying (Πεηξφπνπινο& 

Παπαζηπιηαλνχ, 2001: 159-171). 

Παράγοντεσ τησ νεανικήσ παραβατικότητασ 

 

Ζ εθδήισζε ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε φπνην βαζκφ θαη ζνβαξφηεηα 

απηή εκθαλίδεηαη απνξξέεη απφ θάπνηνπο παξάγνληεο, νη νπνίνη απνηεινχλ 

αληηθείκελν εξεπλψλ ζην ζρεηηθφ πεδίν. Οξηζκέλεο έξεπλεο, αλ θαη δελ έρεη 

απνδεηρζεί θάπνηα ζεκαληηθή ζρέζε αηηίνπ- απνηειέζκαηνο, ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

βηνινγηθνί παξάγνληεο θαη θπξίσο ηα γνλίδηα πνπ θιεξνλνκνχληαη απφ ηνπο γνλείο 

επεξεάδνπλ ηελ εθδήισζε παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Χζηφζν, απηφο ν ηζρπξηζκφο 

ππνιείπεηαη απνδεηθηηθήο ηζρχνο θαη νη εηδηθνί ζπκπιεξψλνπλ φηη κφλν ε γελεηηθή 

πξνδηάζεζε δελ αξθεί πξνθεηκέλνπ έλα άηνκν λα εθδειψζεη παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά, αιιά απαηηνχληαη θαη άιινη παξάγνληεο, φπσο θνηλσληθνί θαη 

νηθνγελεηαθνί. Γηα παξάδεηγκα, αλ ζε κηα νηθνγέλεηα ππάξρεη κηα θαηαδίθε, ηα κέιε 

ηεο δηαηξέρνπλ θίλδπλν λα ππνζηνχλ θαηαδίθε. ε άιιεο έξεπλεο δηαπηζηψζεθε 

γελεηηθή πξνδηάζεζε γηα παξαβαηηθή θαη εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, ζηα 

κνλνδπγσηηθά δίδπκα παηδηά θαη ηα πηνζεηεκέλα παηδηά απφ γνλείο εγθιεκαηίεο 

(Κνπηνβίδεο & Μελνγηάλλε, 2003: 2-4).  

Ζ νηθνγέλεηα, επηπξφζζεηα, απνηειεί έλαλ, αλ φρη ηνλ βαζηθφηεξν, απφ ηνπο 

βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο εκθάληζεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ, θαζψο 

απνηειεί ηνλ πξσηεχνληα παξάγνληα θνηλσληθνπνίεζήο ηνπο. Πνιινί εηδηθνί 
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ππνζηεξίδνπλ φηη «ν εγθιεκαηίαο αξρίδεη από κηθξόο» θαη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα ηα 

παηδηά καζαίλνπλ πψο λα ζπκπεξηθέξνληαη ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη εληφο ηνπ 

πιαηζίνπ ηεο, αλαπηχζζνληαη νη πξψηεο θνηλσληθφ-ζπλαηζζεκαηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο, νη νπνίεο ζα απνηειέζνπλ ην ππφδεηγκα ησλ κεηαγελέζηεξσλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ (Morgado & Luz Vale- Dias, 2013: 438). Δπνκέλσο, γηα λα 

εξκελεπηεί ε απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά ησλ εθήβσλ, πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηα 

ζπζηαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ην πξνθίι ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη ησλ γνληψλ ηνπο.  

Οη Brank & Weisz (2004) ζε έξεπλά ηνπο απέδεημαλ φηη 68,7% ησλ 

εξσηεζέλησλ ζεσξνχλ φηη εθηφο απφ ηνλ δξάζηε, ε νηθνγέλεηα είλαη πεξηζζφηεξν 

ππεχζπλε γηα ηελ παξαβαηηθφηεηα ησλ εθήβσλ ζε ζρέζε κε ηα Μ.Μ.Δ., ηελ παξέα 

ζπλνκειίθσλ θαη ην ζρνιείν. ε έξεπλα ηνπ Οιιαλδηθνχ Τπνπξγείνπ Γεληθψλ 

Τπνζέζεσλ ην 2005, απνδείρζεθε φηη ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο αλέθεξε ηε 

«γνλετθή απνηπρία» σο έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο ηεο εθεβηθήο 

παξαβαηηθφηεηαο (Sage & Ruyter, 2008: 2). 

Ο Tollan (1990) αλαγλψξηζε ηηο πέληε παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθέο δηαθνξέο 

ζηελ αιιειεπίδξαζε νηθνγελεηψλ κε θαη ρσξίο εθήβνπο κε παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά: 

1. Οηθνγέλεηεο πνπ βηψλνπλ πςειά θαη καθξνρξφληα επίπεδα 

νηθνγελεηαθήο δηακάρεο, αλαθνξηθά κε ηελ επηβνιή πεηζαξρίαο θαη ηε 

κεηάδνζε αμηψλ ζηα παηδηά ηνπο, 

2. Οηθνγέλεηεο κε ειιηπή πξνζαλαηνιηζκφ ηεο επηξξνήο ησλ γνληψλ θαη 

ησλ παηδηψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηνπ δηαιφγνπ ηεο νηθνγέλεηαο, 

3. Οηθνγέλεηεο κε ειιηπή ζεηηθή αιιειεπίδξαζε, 

4. Οηθνγέλεηεο κε πεξηνξηζκέλε ή θαη ειιηπή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηνπο, 

5. Οηθνγέλεηεο ζηηο νπνίεο ε επηθνηλσλία θπξηαξρείηαη απφ έλα ή δχν 

άηνκα. 

Γίλεηαη θαλεξή, ινηπφλ, κέζσ ησλ εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ ζην ζρεηηθφ πεδίν 

ε αλάδεημε θαη ε επηζήκαλζε ηνπ θαζνξηζηηθνχ ξφινπ ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ 

εθδήισζε παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο εθ κέξνπο ησλ εθήβσλ. Σα εξεπλεηηθά 

απνηειέζκαηα αλαγλσξίδνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο ησλ νηθνγελεηψλ 

σο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο παξαβαηηθήο θαη αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ εθήβσλ. Παξάγνληεο φπσο ην δηαδχγην, ε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα θαη νη 

δηαπιεθηηζκνί αλάκεζα ζηνπο γνλείο, θξίλνληαη σο παξάγνληεο πςεινχ θηλδχλνπ ηεο 
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απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο πνπ εθδειψλνπλ ηα άηνκα θαηά ηελ εθεβεία (Hamama 

& Ronen - Shenhav, 2012). 

Χζηφζν, ε ζεκαληηθφηεξε θαη θαζνξηζηηθφηεξε παξάκεηξνο γηα ηελ λεαληθή 

παξαβαηηθφηεηα, είλαη ε αιιαγή ηεο δνκή ηεο νηθνγέλεηαο ιφγσ δηαδπγίνπ, απνπζίαο 

ηνπ παηέξα, αιιαγήο ηνπ/ηεο αξρηθνχ/-ήο θεδεκφλα, ρσξηζκνχ απφ ηνπο γνλείο θιπ. 

ηηο νηθνγέλεηεο πνπ νη γνλείο έρνπλ ρσξίζεη, ζηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο θαη 

γεληθφηεξα φηαλ απνπζηάδεη έλαο απφ ηνπο δχν γνλείο, είλαη πην πηζαλφ ηα κέιε ηνπο 

λα αλαπηχμνπλ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά (Thornberry, Smith, Rivera, Huizinga & 

Stouthamer - Loeber 1990). Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη παηδηά ρσξηζκέλσλ γνληψλ 

θπξίσο απφ θαηψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, παξνπζηάδνπλ απμεκέλε παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε ηα παηδηά κε ρσξηζκέλσλ νηθνγελεηψλ. ηηο νηθνγέλεηεο 

πνπ ζεσξνχληαη απφ ηνπο εηδηθνχο «κε πιήξεηο» σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπο 

παξαηεξνχληαη, επίζεο, θαηλφκελα θαθνπνίεζεο, θαηαλάισζεο αιθνφι θαη 

απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ θαη παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο (Καιηζνχλε - Νφβα, 2005: 

129 - 136). Κχξην γλψξηζκα απηψλ ησλ νηθνγελεηψλ είλαη ε έιιεηςε άζθεζεο 

ειέγρνπ ζηα λεαξά άηνκα, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ εθδήισζε ηέηνησλ 

ζπκπεξηθνξψλ.  

Έλαο αξηζκφο εξεπλψλ έρεη εζηηάζεη ζηε ζχλδεζε κεηαμχ εγθιεκαηηθήο- 

παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ αλειίθσλ θαη ησλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, 

παξνπζηάδνληαο φηη ζε κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο ζηηο νπνίεο ηα παηδηά δνπλ κφλν κε 

ηε κεηέξα, εληνπίδνληαη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο αλήιηθσλ παξαβαηψλ 

(Muehlenberg, 2002. Blazei, Iacono & Krueger, 2002). 

Δλδηαθέξνλ απνηειεί γηαηί φζα παηδηά κεγαιψλνπλ ρσξίο ηε παηξηθή θηγνχξα 

κέζα ζην ζπίηη αλαπηχζζνπλ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ εθεβεία, αιιά θαη 

αξγφηεξα θαη αλ απηφ ην γεγνλφο απνηειεί ηνλ βαζηθφηεξν παξάγνληα εθδήισζεο 

κηαο ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο ή νθείιεηαη ζε άιινπο παξάγνληεο. Οη έξεπλεο 

απνδεηθλχνπλ φηη ε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά δελ νθείιεηαη ζην γεγνλφο ηεο 

απνπζίαο ηνπ παηέξα, αιιά ζε φ,ηη έρεη πξνεγεζεί αλαθεξφκελεο ζε δηαπιεθηηζκνχο, 

δηακάρεο ησ γνλέσλ θιπ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην παηδί έρεη 

δηακνξθψζεη κηα ζεηηθή θαη πγηή πξνζέγγηζε κε ηνλ γνληφ πνπ ζα δήζεη, ν 

απνρσξηζκφο κπνξεί θαη λα κεηψζεη ηελ πηζαλφηεηα εθδήισζεο παξαβαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο εθ κέξνπο ηνπ (Miller, 2014: 127). 

Δθηφο απφ ηελ μεθάζαξε επίδξαζε ηεο δνκήο ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ εθδήισζε 

παξαβαηηθφηεηαο εθ κέξνπο ησλ εθήβσλ, νη εηδηθνί αλαγλσξίδνπλ φηη νξηζκέλα 



20 
 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ εθδήισζε ηεο ελ ιφγσ ζπκπεξηθνξάο, κε πιεηάδα εξεπλψλ λα ζεκεηψλνπλ ηελ 

πηζαλφηεηα ζπζηαηηθά ηεο νηθνγέλεηαο λα αιιειεπηδξνχλ θαη επεξεάδνπλ ηελ 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη ηε δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο 

(Ahrons, 2007. Kelly, 2007). 

Αξρηθά, ην κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην αλ θάπνην 

κέινο ηεο ζα εθδειψζεη απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά. Σα παηδηά πνιπκειψλ 

νηθνγελεηψλ έρνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα παξνπζηάζνπλ θξνχζκαηα επηζεηηθήο 

θαη παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Καηζηγαξάθε, 2004: 85-87). Δπίζεο, ε ζεηξά κε ηελ 

νπνία έρεη γελλεζεί έλα παηδί κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ εθδήισζε ή φρη παξαβαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, θαζψο ηα παηδηά πνπ γελληνχληαη πξψηα απνιακβάλνπλ πεξηζζφηεξν 

ηε θξνληίδα θαη ηελ πξνζνρή ησλ γνληψλ ηνπο, απφ ηα επφκελα θαη ελδερνκέλσο λα 

αλαπηχζζνληαη ζπλαηζζήκαηα δήιηαο θαη δηάθξηζεο κε απνηέιεζκα ηα δεχηεξα λα 

εκθαλίζνπλ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηα αδέξθηα ηνπο (Μαθξή - Μπφηζαξε, 

2010: 126). 

Ζ ελδννηθνγελεηαθή βία παξάιιεια ζε φιεο ηηο κνξθέο εληζρχεη ηέηνηνπ είδνπο 

ζπκπεξηθνξέο. Ζ άζθεζε ζσκαηηθήο, ζεμνπαιηθήο βίαο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο βίαο 

θαη ε παξακέιεζε ησλ παηδηψλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, νδεγεί ζηε θπζηθνπνίεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ θαη ζηελ πηνζέηεζε ηεο άπνςεο φηη ν ηζρπξφο έρεη πάληα δίθαην. Ζ 

έξεπλα έρεη δείμεη φηη έλα παηδί ζχκα ζπζηεκαηηθήο ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο, 

απνηειεί έλδεημε βίαηεο ζπκπεξηθνξάο φηαλ κεγαιψζεη (Miller, 2014: 127).  

ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζε 8.152 ειιελφπνπια απφ ηελ Α΄ παηδηαηξηθή θιηληθή 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζε παηδηά ειηθίαο επηά (7) εηψλ, δηαπηζηψζεθε φηη έλα 

ζηα ηξία παηδηά δέρνληαη ζσκαηηθή βία κηα θνξά ηελ εβδνκάδα θαη έλα ζηα έμη θάζε 

κέξα (Κνπξάθεο, 1999: 71). Eπίζεο, αιινχ απνδείρζεθε φηη νη ελήιηθεο παξαβάηεο 

ππήξμαλ θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία ζχκαηα θαθνπνίεζεο κέζα ζηελ νηθνγέλεηά 

ηνπο (Καηζηγαξάθε, 2004: 219).  

Ζ βία έρεη ηελ ίδηα αξλεηηθή επίδξαζε θαη φηαλ ηα παηδηά έρνπλ ηνλ ξφιν ησλ 

ζεαηψλ ζε πεξηζηαηηθά θαθνπνίεζεο κέζα ζην ζπίηη, κε απνηέιεζκα λα ράλεηαη ε 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηα παηδηά λα βξίζθνπλ 

θαηαθχγην εθηφο απηνχ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο λα κπιέθνληαη ζε θαηαζηάζεηο 

επηθίλδπλεο. Δξεπλεηηθά δεδνκέλα απνδεηθλχνπλ φηη γνλείο πνπ σο αλήιηθνη βίσζαλ 

ελδννηθνγελεηαθή βία θαθνπνηνχλ ή παξακεινχλ ηα παηδηά ηνπο (Νφβα - Καιηζνχλε, 

2001: 64-65).  
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Δθηφο απφ ηε ζσκαηηθή βία πνιχ ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

εθήβνπ έρεη θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή βία. Πξφθεηηαη γηα ηε ζπζηεκαηηθή ςπρνινγηθή 

θαθνπνίεζε ησλ παηδηψλ, πνπ εκπνδίδεη ηελ νκαιή ςπρνινγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

ηνπο αλάπηπμε. Ο Γεσξγνχιαο (2000) ππνζηεξίδεη φηη ηα παηδηά πνπ πθίζηαληαη 

ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε ληψζνπλ φηη δελ είλαη απνδεθηά απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο 

θαη θηλδπλεχνπλ λα αλαπηχμνπλ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά σο ελήιηθεο (ζ: 156-

160). Δπνκέλσο, ε πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνπλ νη γνλείο κε ηα παηδηά 

ηνπο, παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ή κε αλεπηζχκεησλ ζπκπεξηθνξψλ εθ 

κέξνπο ηνπο θαη απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ «πξνζηαηεπηηθφ» παξάγνληα πνπ 

ζπκβάιιεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Δίλαη αλακθηζβήηεην φηη ε επίδξαζε ηεο νηθνγέλεηαο ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο 

είλαη κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε εθείλε θαηά ηελ παηδηθή ειηθία, αθνχ ην ζρνιείν θαη ε 

παξέα ησλ ζπλνκειίθσλ, επεξεάδνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

εθήβσλ. Οη γνλείο πιένλ έρνπλ πνιχ ιηγφηεξν έιεγρν ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ 

ηνπο θαη νη ζρέζεηο ησλ δχν πιεπξψλ λα είλαη πεξηζζφηεξν ηεηακέλεο θαη 

αληηθξνπφκελεο. Εεηνχκελν, επνκέλσο, απνηειεί, ε δηακφξθσζε νηθνγελεηαθψλ 

πεξηβαιιφλησλ, ζηα νπνία έρεη δηαζθαιηζηεί ε θαιή ζπλαηζζεκαηηθή αηκφζθαηξα 

κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ κειψλ, ηεο ζπλαίλεζεο θαη ηεο απφ θνηλνχ ιήςεο 

απνθάζεσλ, ηα νπνία δηαζθαιίδνπλ ηε κεησκέλε ε πηζαλφηεηα εθδήισζεο 

παξαβαηηθφηεηαο απφ πιεπξάο ησλ λεφηεξσλ κειψλ (Morgado & Luz Vale - Dias, 

2013: 438). 

Σέινο, ε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ γνληψλ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ. Ζ κίκεζε ησλ πξνηχπσλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο, δηακνξθψλεη ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθήβσλ. Ζ 

επηζεηηθφηεηα «καζαίλεηαη» κέζα απφ ηα πξφηππα πνπ βιέπεη ζην νηθνγελεηαθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ (Πεηξφπνπινο & Παπαζηπιηαλνχ, 2001: 20).  

Μεηά ηελ νηθνγέλεηα, ε παξέα ησλ ζπλνκήιηθσλ απνηειεί θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα ζηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ εθήβσλ. Αθνχ ην παηδί κεγαιψζεη 

θαη κπεη ζηελ εθεβεία θεχγεη απφ ηνπο θφιπνπο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζπκκεηέρεη ζε 

νκάδεο αηφκσλ κε παξφκνηα ελδηαθέξνληα θαη ραξαθηεξηζηηθά ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ 

λα απνδεζκεπηεί θαη λα αλεμαξηεηνπνηεζεί απφ ηνπο γνλείο ηνπ, θάλνληαο παξέεο 

θίισλ απφ ην ζρνιείν θαη ηε γεηηνληά (Νφβα - Καιηζνχλε, 2002: 67). 

Ζ νκάδα ησλ ζπλνκήιηθσλ είλαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ην παηδί 

δηακνξθψλεη ηελ απηφ-εηθφλα θαη ηελ απηναληίιεςή ηνπ, δνθηκάδεη ηηο ηθαλφηεηεο, ηα 
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ηαιέληα θαη ηηο θιίζεηο ηνπ, επηβεβαηψλεηαη, σξηκάδεη ζπλαηζζεκαηηθά θαη 

γεληθφηεξα θνηλσληθνπνηείηαη (Ρεξάθε, 2010: 54-56). Ζ πεξίνδνο ηεο εθεβείαο 

κεηαηξέπεη ηελ παξέα ζε νκάδα αλαθνξάο, αθνχ κέζσ απηήο ν/ε έθεβνο ληψζεη φηη 

απνιακβάλεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ θαη επηβεβαηψλεηαη σο χπαξμε.  

Οη παξέεο ησλ ζπλνκειίθσλ ιεηηνπξγνχλ θαζνξηζηηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο θαη φηαλ ν δεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ραιαξφο θαη ε 

θνηλσληθνπνίεζε πνπ έρεη ζπληειεζηεί ζην πιαίζηφ ηεο είλαη αλεπηηπρήο ή 

πξνβιεκαηηθή, ηφηε ν ξφινο ηεο παξέαο ησλ θίισλ είλαη θαηαιπηηθφο σο πξνο ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ εθήβσλ. Γειαδή, νη έθεβνη κπνξεί λα παξαζπξζνχλ ζε 

παξαβαηηθέο πξάμεηο απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ζην πιαίζην ησλ νκαδηθψλ 

παξαβηάζεσλ. Ζ ζπκκεηνρή ζε νκαδηθνχο βαλδαιηζκνχο, ηζαθσκνχο, θινπέο θιπ. 

δίλνπλ ζηνλ έθεβν ην αίζζεκα ηνπ θχξνπο, ηεο ηθαλφηεηαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο 

(Φαξζεδάθεο, 2005: 77-78). 

ην πιαίζην ηεο παξέαο ηα άηνκα κπνχληαη ζε ζπκπεξηθνξέο θαη ζπλήζεηεο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ην θάπληζκα θαη ε θαηαλάισζε αιθνφι. Δίλαη γεγνλφο φηη 

άηνκα πνπ θάλνπλ ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ παξαδέρνληαη φηη θάλνπλ παξέα κε 

άηνκα πνπ θάλνπλ θαη απηά ρξήζε (Νφβα - Καιηζνχλε, 2005: 53-54). ηε πεξίπησζε 

ησλ παξαβαηηθψλ εθήβσλ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε άπνςε νξηζκέλσλ εηδηθψλ φηη νη 

έθεβνη επηιέγνπλ νκάδεο πνπ ηνπο ηαηξηάδνπλ, δειαδή νη επηζεηηθνί έθεβνη ζα 

επηιέμνπλ επηζεηηθνχο θίινπο (Nijhof, Schotle, Overbeek & Engels, 2010: 290).  

Δπίζεο, ηα Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο θαη ην Γηαδίθηπν, δηακνξθψλνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ κέζσ ησλ πξνηχπσλ πνπ παξνπζηάδνπλ, θαζψο 

δηακνξθψλνπλ θαη παξάιιεια αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο θνηλσληθέο ηάζεηο θαη ηνπο 

θαλφλεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο ζηηγκήο κηαο θνηλσλίαο. Ζ πξνβνιή ηεο βίαο 

απφ ηα Μ.Μ.Δ., θαη θπξίσο ε ηειεφξαζε, νδεγεί ζηε θπζηθνπνίεζή ηεο θαη ζηελ 

απάζεηα κηθξψλ θαη κεγάισλ ζην ζέακά ηεο. ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, 

επηζεκαίλεηαη ε επίδξαζε ηεο βίαο κέζσ ηεο ηειεφξαζεο ζηελ αχμεζε ησλ 

πεξηζηαηηθψλ βίαο ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Τπνινγίδεηαη φηη έλα παηδί 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο παξαθνινπζεί πεξίπνπ 4.000 πξάμεηο βίαο ηνλ ρξόλν ζηελ 

ηειεφξαζε (Βξχδα, 1992: 51-52. Κνγθνχιε, 2002: 248-251). 

Έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο ηειενπηηθήο βίαο ζηα παηδηά θαη ηνπο 

λένπο, δείρλνπλ φηη νη ζθελέο βίαο έρνπλ βξαρππξφζεζκεο επηδξάζεηο, φπσο ν θφβνο, 

ε απνδνθηκαζία θαη ε δπζαξέζθεηα, αιιά θαη καθξνπξφζεζκεο, φπσο ε δηακφξθσζε 

ιαλζαζκέλεο εληχπσζεο γηα ηνλ θφζκν θαη ε παγίσζε ηεο άπνςεο φηη ν θφζκνο 
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απνηειείηαη απφ απηνχο πνπ θαηαπαηνχλ ην λφκν θαη απφ απηνχο πνπ ηνλ επηβάινπλ 

(Βνπτδάζθεο, 1992: 78-130). 

Δπηπξφζζεηα, ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ε 

δηεχξπλζε ηεο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, παξφια ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ ρψξν 

ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο γλψζεο, δεκηνπξγεί πνιιά πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

έθζεζε ησλ παηδηψλ ζε αθαηάιιειν πιηθφ. Ζ θαθή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ κπνξεί λα 

απνβεί επηθίλδπλε, αθνχ είλαη ν ρψξνο φπνπ εθθξάδεηαη θάζε άπνςε θαη γλψκε 

(Μπνπγάδε, 1999: 69-70). 

Πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ παξαγφλησλ ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

επεξεάδνπλ θαηαιπηηθά ηελ εθδήισζή ηεο απφ ηνπο έθεβνπο, ππάξρνπλ θαη άιινη 

παξάγνληεο κηθξφηεξεο ζεκαζίαο, σζηφζν ζεκαληηθήο. Σν νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ 

status ησλ εθήβσλ, επεξεάδεη ηελ επηζεηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε 

θαη αζηάζεηα πνπ ζπρλά νδεγεί ζηε ζπλερή αλεξγία θαη ην ρακειφ εηζφδεκα ησλ 

λέσλ απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα εκπινθήο ηνπ αηφκνπ ζε παξαβαηηθέο πξάμεηο. 

Απνηειέζκαηα εξεπλψλ έδεημαλ φηη ζπιιεθζέληεο/-είζεο έθεβνη πξνέξρνληαη απφ 

θησρέο θαη πνιππιεζείο νηθνγέλεηεο, πνπ ρξήδνπλ θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη βνήζεηαο 

θαη έρνπλ δερηεί πεξηνξηζκέλε θξνληίδα αλαθνξηθά κε ηελ πγηεηλή, ηε δηαηξνθή θαη 

ηελ έλδπζε (Morgado & Luz Vale - Dias, 2013:438). 

Σέινο, ην θχιν ησλ εθήβσλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη απνηειέζεη 

αληηθείκελν ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ, θαζψο παξαηεξείηαη κεγάιε απφθιηζε αλάκεζα 

ζηα αγφξηα θαη ζηα θνξίηζηα. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα αγφξηα είλαη πην επηξξεπή 

ζηελ επηζεηηθφηεηα απ‟ φηη ηα θνξίηζηα. Οη δηαθνξέο πνπ εληνπίδνληαη αλάκεζα ζηελ 

παξαβαηηθφηεηα ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ, ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηηο 

κνξθέο παξαβαηηθφηεηαο πνπ εθδειψλνπλ ηα δχν θχια. Έηζη, ηα αγφξηα ζπλδένληαη 

κε ηε «θαλεξή» παξαβαηηθφηεηα, ελψ ηα θνξίηζηα κε ηε «ζπγθεθαιπκκέλε». Δπίζεο, 

ηα πνζνζηά παξαβαηηθφηεηαο ησλ αγνξηψλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξα ζε ζρέζε κε ησλ 

θνξηηζηψλ, κε ηα θνξίηζηα λα έρνπλ κηθξή ηάζε εκπινθήο ζε αθξαίεο κνξθέο 

παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Tremblay, 2010. Moffit & Caspi, 2001: 369). 

Ζ αχμεζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ησλ θνξηηζηψλ ζπγθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ 

ησλ εξεπλεηψλ/ηξηψλ πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ ηα αίηηά ηεο. Απφ ηηο πξψηεο 

θηφιαο έξεπλεο έρεη παξαηεξεζεί φηη ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ηα θνξίηζηα πιένλ 

κεγαιψλνπλ δνθηκάδνληαο αξλεηηθά κελχκαηα γηα ην ζψκα, ην κπαιφ θαη ηελ αμία 

ηνπο θαη πνιιέο θνξέο πέθηνπλ ζχκαηα ζεμνπαιηθήο ή ζπλαηζζεκαηηθήο 

θαθνπνίεζεο. Έηζη, ε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ εθδειψλνπλ είλαη έλαο ηξφπνο 
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αληηκεηψπηζεο ηεο θαθνπνίεζεο πνπ πθίζηαληαη (Hinton, Sheperis & Sims, 2003: 

170). 

Ο ρόλοσ τησ οικογένειασ ςτην εκδήλωςη νεανικήσ 

παραβατικότητασ 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ν ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο απνηειεί θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα ζηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Αλ θαη 

ην θαηλφκελν ζηε ρψξα καο είλαη πξνο ην παξφλ πεξηνξηζκέλν ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο 

επξσπατθέο ρψξεο, θπξίσο γηαηί ν ζεζκφο ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο παξακέλεη 

αθφκε ηζρπξφο, ρξήδεη σζηφζν ζπζηεκαηηθήο θαη ελδειερνχο κειέηεο ε ζχλδεζε 

απηψλ ησλ δχν. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί 

ζην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιεκαηηζκνχ (Πιαηήο, 2005). 

Ζ εθδήισζε παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο εθ κέξνπο ησλ εθήβσλ γηα πνιινχο 

εηδηθνχο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη έρνπλ νη ίδηνη/-εο δερηεί βία ζην ζηελφ θαη 

επξχηεξν θνηλσληθφ θαη νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Γηα παξάδεηγκα ε 

ελδννηθνγελεηαθή βία, πνπ δέρεηαη έλα παηδί επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ πέξαλ 

ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο ηνπ πγείαο θαη ηε ζπκπεξηθνξά πνπ δηακνξθψλεη θαη 

εθδειψλεη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε βία πνπ δέρνληαη ηα παηδηά κέζα ζην ζπίηη επεξεάδεη 

άκεζα θαη καθξνπξφζεζκα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κε ηελ εθδήισζε 

ππεξθηλεηηθφηεηαο, πξνβιεκαηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, επηζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ή θαη απηνθαηαζηξνθηθήο. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη έθεβνη πνπ έρνπλ 

ππνζηεί βία έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αζθήζνπλ βία νη ίδηνη/-εο ζε 

αλειίθνπο, φηαλ κεγαιψζνπλ. 

Αθφκε, ν αλζξψπηλνο εγθέθαινο απνηειεί έλα απηνξγαλνχκελν ζχζηεκα ην 

νπνίν δεκηνπξγεί φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο παξαβαηηθήο θαη επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ 

απαηηείηαη κηα πιεξέζηεξε πξνζέγγηζε θαηά ηελ νπνία νη αιιειεπηδξάζεηο θαη νη 

ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο γνλείο έρνπλ θεληξηθφ ξφιν. Ζ απνπζία ζηελψλ θαη νπζηαζηηθψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαη ησλ παηδηψλ θαη ε εθδήισζε βίαηεο θαη επηζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο έλαληη ησλ παηδηψλ, εληζρχεη θαη δηαησλίδεη ηελ εθδήισζε αλάινγεο 

ζπκπεξηθνξάο εθ κέξνπο ηνπο (Dube, Anda, Felitti, Edwards & Williamson, 2002: 

15). 

Όζεο έξεπλεο εζηηάδνπλ ζηνλ ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο εθδήισζεο 

παξαβαηηθήο θαη επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο εθ κέξνπο ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ 
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θαηαδεηθλχνπλ ζαθέζηαηα ηε ζεκαζία ησλ δεζκψλ πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ 

γνλέσλ θαη ησλ παηδηψλ. ε πεξηπηψζεηο πνπ απνπζηάδνπλ πξνζηαηεπηηθέο ζρέζεηο ηα 

παηδηά βηψλνπλ έληνλν ζηξεο, βία θαη ηα θαηλφκελα παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη 

ζπρλά θαη έληνλα ζε έληαζε. Μπνξεί επίζεο, λα εληνπηζηνχλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

ζηελ αλάπηπμε ησλ λεπξηθψλ θαη αλνζνπνηεηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ παηδηψλ κε 

πξνεθηάζεηο ζηε ζσκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο πγεία.  

Παξάιιεια, νη εηδηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ν άλζξσπνο είλαη ζε ζέζε λα 

αλαγλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ, ηα δηαθνξεηηθά πιαίζηα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ην 

λφεκα ησλ ζρέζεψλ ηνπ κέζσ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ην ζηελφ θαη επξχηεξν 

νηθνγελεηαθφ αξρηθά θαη θνηλσληθφ ελ ζπλερεία πεξηβάιινλ. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ 

γνλέσλ, σο ησλ πξψησλ «ζεκαληηθψλ ελειίθσλ» ηνπο νπνίνπο ζπλαλαζηξέθεηαη ην 

παηδί θαη αλαπηχζζεη ηηο πξψηεο ηνπ δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, επηδξά θαζνξηζηηθά ζηε 

βην- ςπρνινγηθή αλάπηπμή ηνπ θαη ζηε κνξθνπνίεζε ησλ επ ή δπζ- πξνζαξκνζηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ απνθηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο . 

Ζ επίδξαζε ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ εθδήισζε παξαβαηηθήο εγθιεκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο εθ κέξνπο ησλ παηδηψλ απαζρφιεζε απφ πνιχ λσξίο ηνπ εηδηθνχο. Ζ 

θιαζζηθή κειέηε εμεηάδεη πψο νη δηαιπκέλεο νηθνγέλεηεο επεξεάδνπλ ηελ εθδήισζε 

ηέηνησλ ζπκπεξηθνξψλ απνδεηθλχνληαο ηελ θαζνξηζηηθή ζεκαζία ηεο νηθνγέλεηαο ζε 

απηφ ην πεδίν. Καζψο, ε νηθνγέλεηα είλαη ν πξψηνο θνηλσληθφο ζεζκφο ζηνλ νπνίν 

ζπκκεηέρνπλ ηα παηδηά θαη φηαλ ζην πιαίζηφ ηεο ηα παηδηά βηψλνπλ ηελ απφξξηςε 

ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ θαη δηακαρψλ θαη ηελ πεξηνξηζκέλε ή θαη αλχπαξθηε 

επηηήξεζε δηαηξέρνπλ κεγάιν θίλδπλν λα εμειηρζνχλ ζε παξαβαηηθνχο ραξαθηήξεο. 

Οη γνλείο είλαη απηνί πνπ δίλνπλ ηηο βάζεηο γηα ηελ απνδεθηή ζπκπεξηθνξά, ηνλ 

ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ησλ άιισλ, αιιά θαη απηνί πνπ δηδάζθνπλ ηελ επηζεηηθή, 

ηελ αληηθνηλσληθή θαη ηε βίαηε ζπκπεξηθνξά (Doggett, 2002: 2). 

Σν γεγνλφο φηη ε νηθνγέλεηα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην θαζνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ είλαη αδηακθηζβήηεην, 

σζηφζν, νη εξεπλεηέο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνζεγγίζνπλ ην δήηεκα δελ 

εζηηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζε απηή, αιιά αξθνχληαη ζηελ αλαθνξά ηεο σο 

ζεκαληηθή παξάκεηξν. Αλαθνξηθά, ινηπφλ, κε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

πεξηβάιινληνο ζηελ εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ, εληνπίδνληαη νξηζκέλεο 

έξεπλεο δηεζλείο θαη απφ Έιιελεο εξεπλεηέο. Γηα παξάδεηγκα έξεπλεο ζηελ 

εγθιεκαηνινγία εξεπλνχλ ηνλ ξφιν ηεο κεηξηθήο ζηέξεζεο, ην παξαβαηηθφ πξνθίι 

ησλ γνλέσλ, ηελ απζηεξφηεηα ηεο πεηζαξρίαο εληφο ηνπ ζπηηηνχ, ηε γνλετθή 
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παξακέιεζε θαη θαθνπνίεζε, ηελ νηθνγελεηαθή βία, ηε ζεηξά γέλλεζεο ησλ παηδηψλ, 

ην κνξθσηηθφ θαη νηθνλνκηθφ- θνηλσληθφ πξνθίι ησλ γνλέσλ, σο ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ λεαξψλ αηφκσλ .  

Αθφκε, νη δηακάρεο κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαη ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά εθ κέξνπο 

ηνπο απνηειεί παξάγνληα επηζεηηθφηεηαο ησλ αλειίθσλ, αιιά ε έιιεηςε κεηξηθήο 

ζηνξγήο θαη ε εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ απνηειεί παξάγνληα εκπινθήο 

ηνπο ζε εγθιήκαηα δηαθφξσλ ηχπσλ. Πνιιά δεπγάξηα δπζθνιεχνληαη ζηελ κεηαμχ 

ηνπο επηθνηλσλία κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ζαθή θξηηήξηα γηα 

λα θαηαζηήζνπλ ηε ζρέζε ηνπο ιεηηνπξγηθή ηφζν γηα ηα ίδηα, φζν θαη γηα ηηο αλάγθεο 

ησλ παηδηψλ ηνπο. Έηζη, ηα παηδηά ζηξέθνληαη ζε άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο, 

πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ην θελφ θαη λα βξνπλ αλαγλψξηζε, επηθνηλσλία θαη 

ζηήξημε πνπ ιείπεη απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Χζηφζν, ν G. Kaiser ππνζηεξίδεη φηη ην 

„κε ζπγθξνηεκέλν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ‟ είλαη πηζαλφ λα ιεηηνπξγήζεη σο αηηία 

εθδήισζεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, άπνςε πνπ απνδίδεη ηελ επζχλε γηα ηελ 

εθδήισζε παξαβαηηθφηεηαο εθ κέξνπο ησλ λεαξψλ κειψλ ηεο πέξαλ ηεο δνκήο ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο (Νφβα- 

Καιηζνχλε, 2001: 130-134). 

Σν 2003 ην Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ (ΔΚΚΔ) ηνπ ηκήκαηνο 

Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο δηεμήγαγε ηελ έξεπλα ‘Η νηθνγέλεηα. Τν 

ζρνιείν. Οη ζπκκνξίεο’ ζε 305 καζεηέο Λπθείνπ- Γπκλαζίνπ, ε νπνία εμεηάδεη ηηο 

ζπλζήθεο δσήο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ έιιεηςε ελδηαθεξφλησλ εθ κέξνπο ησλ 

παηδηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπκκνξίεο. Ζ έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηζηεκνληθή ππεχζπλε ηελ θαζεγήηξηα Αλαζηαζία- 

Βαιεληίλε Ρήγα θαη ηνπο εξεπλεηέο Γξ. Μαπξηδάθε, Δπζη. Γεσξγηάδε, Η. Σδνπαλάθε 

θαη Δπ. Εεξβέα. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ην 10,9% ησλ καζεηψλ 

έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε εθεβηθή ζπκκνξία, ελψ ην 74,3% δειψλεη φηη γλσξίδεη ηηο 

ζπκκνξίεο απηέο. Παξάιιεια, ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ εθήβσλ ζηηο ζπκκνξίεο 

νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο απαληνχλ φηη «έηζη πξνζηαηεύνπλ ηε γεηηνληά ηνπο από άιιεο 

ζπκκνξίεο» (23,68%), ην 13,16% ζπκκεηέρνπλ ιφγσ ηεο ηδενινγίαο ηνπο, ελψ ην 

10,53% ζπκκεηέρνπλ γηα λα εθθνβίζνπλ άιια παηδηά (Γηαλλνπνχινπ & 

Σζνκπαλφγινπ, 2003).  

Δπίζεο, ε έξεπλα εμεηάδεη ηνλ ηξφπν πνπ ζπλδένληαη νη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο 

κε ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ ζε κηα ζπκκνξία. Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ πνπ 

δειψλνπλ φηη νη ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο είλαη «πνιύ θαιέο», ην 8% δειψλεη φηη 
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ζπκκεηείρε θάπνηε ζε ζπκκνξία. Σν πνζνζηφ ηξηπιαζηάδεηαη (24,1%) φηαλ νη ζρέζεηο 

είλαη κέηξηεο θαη εμαθνληίδεηαη ζην 100% φηαλ νη ζρέζεηο είλαη «όρη θαη ηόζν θαιέο».  

Ζ έξεπλα ηνπ εξγαζηεξίνπ Πνηληθψλ θαη Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε ηίηιν «Σπκκνξίεο Αλειίθσλ ζηελ Διιάδα. Πνξίζκαηα θαη 

Απνθάζεηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ Αλειίθσλ Αζελώλ» κε επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνλ 

θαζεγεηή Ν. Κνπξάθε ην 2003, κειεηψληαο 177 απνθάζεηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

Αλειίθσλ θαηά ην 2000 πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 355 δξάζηεο θαη 317 αδηθήκαηα πνπ 

θνηλφ ζηνηρείν ηνπο ήηαλ ε δηάπξαμε αδηθεκάησλ απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο 

δξάζηεο, έδεημε φηη ζρεδφλ ε πιεηνλφηεηα ησλ δξαζηψλ (44,5%) είλαη έθεβνη  ειηθίαο  

16 εηψλ θαη σο πξνο ηελ θαηαγσγή ην 53,8% ήηαλ ειιεληθήο θαηαγσγήο 

(ηαζνπνχινπ & Μειηψλε, 2000: http://www.niotho-asfalis.gr/na/erevna3.htm). 

Αθφκε, ε Νφβα - Καιηζνχλε ην 2001 κειέηεζε ηνλ ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο. κέζα 

απφ κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζηελ εθδήισζε ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Ζ εξεπλήηξηα ζε έλα δείγκα 229 αλειίθσλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο, θαηέιεμε φηη 

παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά παξνπζηάδνπλ φζνη αλήιηθνη πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο 

ησλ ρακειφηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ θαη δνπλ ζε νηθνγέλεηεο πνπ ν έλαο απφ 

ηνπο δχν γνλείο απνπζηάδνπλ. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ παξαβαηηθψλ εθήβσλ βηψλνπλ 

ελδννηθνγελεηαθέο ζπγθξνχζεηο, ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε θαη νη γνλείο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. Σέινο, ην κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο 

θαη ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ επεξεάδνπλ ηελ εθδήισζε ή κε ηεο παξαβαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. 

Σέινο, ε Καηζηγαξάθε (2004) κειεηά ην θαηλφκελν ζην πιαίζην ηεο 

νηθνγέλεηαο, δηακνξθψλνληαο έλα ζχζηεκα «έλνρσλ» ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

νηθνγελεηψλ πνπ εθθνιάπηνπλ λεαξνχο παξαβάηεο (ζ.: 18-20).  

Μειεηψληαο ην ζρεηηθφ πεδίν ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαηαιήγεη θαλείο ζην 

ζπκπέξαζκα, φηη νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο εζηηάδνπλ ζηελ απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά 

ησλ παηδηψλ ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Χζηφζν, απφ απηέο ηηο έξεπλεο αμίδεη λα 

κλεκνλεπηεί ε έξεπλα ησλ Demuth & Brown (2004) νη νπνίνη εθπφλεζαλ ηελ έξεπλα 

κε ηίηιν: „Family structure. Family process and adolescence delinquency: The 

significance of parental absence versus parental gender‟. ηελ έξεπλα ηνπο κειέηεζαλ 

ηελ παξαβαηηθφηεηα ησλ εθήβσλ ζε ζρέζε κε ηε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο ζηεξηδφκελνη 

ζηα ζηνηρεία ηεο „National longitudinal survey of adolescent health (1995)‟. Σν 

εξεπλεηηθφ δείγκα απνηέιεζαλ 16.304 έθεβνη απφ  14 ζρνιεία δηαθνξεηηθήο 

θαηαγσγήο θαη θνηλσληθνχ επηπέδνπ. Ζ έξεπλα έδεημε φηη ηα παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ 

http://www.niotho-asfalis.gr/na/erevna3.htm
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κφλν κε ηνλ παηέξα ηνπο, παξνπζηάδνπλ ηα πςειφηεξα επίπεδα παξαβαηηθφηεηαο, 

αθνινπζνχλ ηα παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ κε ηνλ παηέξα θαη ηε κεηξηά ηνπο θαη ηα 

παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ κφλν κε ηε κεηέξα ηνπο (ζ.: 69-77). 

 

Έργο και ρόλοι του εκπαιδευτικού (ηγέτη) 

 

Γεληθά νη εθπαηδεπηηθνί απαηηείηαη λα επηδεηθλχνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο 

ηθαλφηεηεο ζηελ αλάπηπμε ησλ νπνίσλ ζηνρεχεη ην πξφγξακκα δηαζέηνληαο ζεβαζκφ 

θαη ελζπλαίζζεζε, εηιηθξίλεηα θαη ελζνπζηαζκφ. Απηφ πξνυπνζέηεη: λα αθνχλ 

πξνζεθηηθά ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ, λα ηνπο 

θαζνδεγνχλ φπσο απηφ είλαη αλαγθαίν, λα είλαη ελζαξξπληηθνί θαη ππνζηεξηθηηθνί, 

αιιά θαη πξνθιεηηθνί ψζηε λα βνεζήζνπλ ηελ νκάδα λα δηεξεπλήζεη ε ίδηα ηηο αξρέο 

πνπ πηνζεηνχληαη, θαζψο θαη ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηδηφηεηεο πνπ απνηεινχλ ην 

αληηθείκελν ηεο εμάζθεζεο. Παξάιιεια λα βξίζθνπλ επθαηξίεο ψζηε λα επαηλνχλ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο θαη ην ζχλνιν ηεο νκάδαο φζν ην δπλαηφλ ζπρλφηεξα, 

αιιά ηαπηφρξνλα λα κπνξνχλ λα εληνπίδνπλ πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο, θαζψο θαη 

λα ηα ζπδεηνχλ φζν αλνηρηά είλαη αλαγθαίν. Δμ νξηζκνχ ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

είλαη ε δηεπθφιπλζε ηεο δηεξεχλεζεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο, κε ηνπο 

ίδηνπο λα νδεγνχλ, λα δηεπζχλνπλ θαη λα νξγαλψλνπλ ηελ νκάδα σο ζχλνιν. Γεληθά 

απηφ εκπιέθεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην αθφινπζν έξγν:  

• Να πξνεηνηκάδνπλ πξνζεθηηθά φιεο ηηο πηπρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε λα είλαη ζαθέο ηη πξνζπαζνχλ λα κεηαδψζνπλ. 

• Να ζέηνπλ θάζε κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηνηήησλ (ζην ζχλνιν ή ηκήκαηα) 

ζην πιαίζην ηνπ ηη έρεη ήδε ζπκβεί θαη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα φ,ηη έρεη ήδε 

θαιπθζεί. 

• Να εμεγνχλ ην ζηφρν ηεο ηξέρνπζαο δξαζηεξηφηεηαο θαη λα δίλνπλ ζαθείο νδεγίεο 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο γη‟ απηφ πνπ πξφθεηηαη λα ζπκβεί. 

• Να δηεπθνιχλνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ αξρηθή ππνβνιή 

κηαο γεληθήο εξψηεζεο θαη, ζηε ζπλέρεηα, κε ηε βνήζεηα πξνο ηνπο καζεηέο 

• Να ζπλεηζθέξνπλ ζηε ζπδήηεζε κε φπνην ηξφπν είλαη αλαγθαίν, λα απνζαθελίδνπλ 

ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο θαη λα ζπλνςίδνπλ ηα θχξηα ζεκεία ζπκκεηέρνληεο καζεηέο λα 

δίλνπλ απαληήζεηο. 
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• Να επηηξέπνπλ ζε έλα καζεηή λα απαληήζεη θαηά πξνηίκεζε κφλν επί ελφο θχξηνπ 

ζεκείνπ θάζε θνξά. Απηφ ζπλεπάγεηαη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε απάληεζε, λα 

ζρνιηάδεηαη θαη λα πξνζθέξεηαη πξνο ζπδήηεζε πξηλ δεηεζνχλ πεξαηηέξσ απαληήζεηο 

ζηελ θχξηα εξψηεζε απφ άιινπο καζεηέο. 

• Να θαηαγξάθνπλ ηα θχξηα ζεκεία πνπ ζα αλαδεηρζνχλ ζε έλαλ πίλαθα ή 

δηαθαλνζθφπην θαη λα ζπζηεκαηνπνηνχληαη φζν ην δπλαηφλ ζαθέζηεξα. 

• Να εμάγνπλ θχξηα ζπκπεξάζκαηα ζην ηέινο ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο. 

• Να δηεπθνιχλνπλ ηελ νξγάλσζε ηεο νκάδαο ησλ καζεηψλ φζν ην δπλαηφλ 

δηαθξηηηθφηεξα. 

• Να ηεξνχλ ην ρξφλν γηα φιε ηελ νκάδα. 

• Να πξνζπαζνχλ λα εμαζθαιίζνπλ φηη ην πξφζσπν πνπ έρεη δπζθνιίεο δελ 

ππνλνκεχεηαη ή ππνηηκάηαη απφ θξηηηθή, αλεμαξηήησο ηνπ πφζν απηή λνείηαη σο 

επνηθνδνκεηηθή. 

• Να δηεπθνιχλνπλ ηηο ζπδεηήζεηο επαλαηξνθνδφηεζεο. 

ήκεξα εθαξκφδνληαη πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο πνπ ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηελ 

πξφιεςε ηεο ζρνιηθήο βίαο. Σα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο είλαη: Σερληθέο 

δηαρείξηζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, Απφθηεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ηξαηεγηθέο 

ειέγρνπ ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ελζπλαίζζεζε θαη θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ηνπ 

άιινπ.  

Δπαγσγηθά, ινηπφλ, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ φιεο νη 

πξνυπνζέζεηο γηα θαιχηεξε ζε πεξηερφκελν δσή, αξθεί  ην ζρνιείν θαη ε ηάμε λα 

είλαη έλαο ρψξνο φπνπ «λα κπνξνχλ λα ιέγνληαη πξάγκαηα» θαη λα βνεζνχλ ηα παηδηά  

λα κεηαβνιίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Ζ ζρνιηθή δσή λα κελ πνηληθνπνηεί ηνπο 

καζεηέο, δηαρσξίδνληάο ηνπο ζε ζχηεο θαη ζχκαηα, αιιά λα δεκηνπξγεί καζεηέο - 

απξηαλνχο πνιίηεο ηζνξξνπεκέλνπο, πνιπδηάζηαηνπο, αλζξψπηλνπο πνπ λα 

ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ε βία θαη ην έγθιεκα νδεγνχλ ζηνλ πλεπκαηηθφ καξαζκφ, ηελ 

εζηθή εμαζιίσζε θαη ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε. Ζ απνπζία βίαο ζην ρψξν  ηεο 

εθπαίδεπζεο είλαη επίηεπγκα θαη πξντφλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ, ελεκέξσζεο θαη 

ζσζηήο δηαρείξηζεο.  
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κοπόσ- ςτόχοι τησ έρευνασ 

Ζ ζπζηεκαηηθή κειέηε θαη ε παξνπζίαζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο γηα ην 

δήηεκα ηεο επηζεηηθφηεηαο θαη ηνπ ζπκνχ ζηελ ζρνιηθή ειηθία καο νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη απηέο νη ζπκπεξηθνξέο δελ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί απιψο σο κηα 

αληίδξαζε πνπ εθδειψλεηαη εθ κέξνπο ησλ παηδηψλ, ιφγσ ζπγθεθξηκέλσλ αηηηψλ θαη 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ πεξίνδν ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο. Ζ εθδήισζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο έρεη άκεζε ζρέζε κε ηα βηψκαηα ησλ παηδηψλ. Ζ επηζεηηθή  

ζπκπεξηθνξά απνηειεί ζνβαξφ θνηλσληθφ πξφβιεκα θαη σο ηέηνην πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηεί. Ζ ζπλδξνκή φισλ, νηθνγέλεηαο, ζρνιείνπ θαη θνηλσλίαο, θξίλεηαη 

απαξαίηεηε γηα κηα πιήξε θαη ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ησλ 

θαηλνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζεκεησζνχλ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζηελ πξφιεςε 

αιιά θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ν ρψξνο ηνπ ζρνιείνπ έρεη κνλνπσιήζεη ην ελδηαθέξνλ 

ησλ εξεπλεηψλ/-ηξηψλ, θαζψο απνηειεί ηνλ ρψξν φπνπ ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

παηδηψλ πνιχ ζπρλά βξίζθεη πξφζθνξν έδαθνο λα εθδεισζεί. Πξφθεηηαη δειαδή γηα 

κηα λέα κνξθή επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ηνλ ιεγφκελν «ζρνιηθό εθθνβηζκό» 

(bulling). Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλψλ επηθεληξψλεηαη ζε πεξηζηαηηθά πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο θαη αθνξνχλ θαη δηεξεπλνχλ θπξίσο ηηο 

αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, θαζψο θαη ηα κέηξα 

πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ζην ζρνιηθφ πιαίζην. Πην ζπγθεθξηκέλα, κειεηνχλ ηηο 

αληηιήςεηο, ηηο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηνχλ ή θαη λα εμαιεηθζνχλ, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ηα 

θαηλφκελα επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο εθ κέξνπο ησλ παηδηψλ. Δπίζεο, δηεξεπλνχλ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ίδηνη/-εο νη καζεηέο/-ηξηεο αληηιακβάλνληαη, αηηηνινγνχλ θαη 

αληηκεησπίδνπλ θαηλφκελα ζρνιηθήο επηζεηηθφηεηαο.  

Χζηφζν, ηφζν ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, φζν θαη αλάκεζα ζηηο ζπδεηήζεηο ησλ 

εηδηθψλ αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαζία ηεο νηθνγέλεηαο, σο πξσηεχνληνο παξάγνληα 

αλαθνξηθά κε ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ 

παηδηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ ζεσξνχκε φηη ε έξεπλα πξέπεη λα εκπιέμεη θαη ηελ 

νηθνγέλεηα ζηελ πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. Αθφκε, ζηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία θαη θπξίσο ζηελ ειιεληθή εληνπίδεηαη θελφ ζρεηηθά κε ηε ζρέζε ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ. Δπνκέλσο, 

επηθεληξψλνπκε ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα «πιεξνθνξίεο από ζπκπηώκαηα ηεο 
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απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηώλ», θαζψο θξίλνπκε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ηνλ 

ηξφπν πνπ νη ίδηνη νη γνλείο αληηιακβάλνληαη θαη λνεκαηνδνηνχλ ηελ απνθιίλνπζα 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο, κε βάζε ηα ζπκπηψκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ζηελ 

έθθξαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, ηνπο παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο απνδίδνπλ απηήλ 

ηε ζπκπεξηθνξά θαη, ηέινο, ηνπο ηξφπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν ζε πξνιεπηηθφ 

επίπεδν φζν θαη ζηε θάζε ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη 

ζην ζρνιείν.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απνζθνπεί λα πξνζεγγίζεη ηα δεηήκαηα ηεο 

επηζεηηθφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηηζηεί κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηε 

θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο κέζα απφ ηηο παξαηεξήζεηο ησλ γνλέσλ θαη ηηο καξηπξίεο ησλ 

παηδηψλ. Δπειπηζηνχκε φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα εληζρχζνπλ ηελ 

θαηαλφεζε ησλ αηηίσλ, ησλ κνξθψλ θαη ησλ κέζσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο 

θαη ζα θαηαζηήζνπλ ηε ζρεηηθή γλψζε πιεξέζηεξε θπξίσο γηα ηα δεδνκέλα ηεο 

ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ ζήκεξα.  

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηε ζπκπησκαηνινγία ησλ 

παηδηώλ ζρεηηθά κε ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. Δπηπιένλ, ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο 

εξγαζίαο εληζρχεηαη θαη απφ ηνπο παξαθάησ επηκέξνπο ζηφρνπο:  

 Να θαηαγξαθνχλ ηα ζπκπηψκαηα ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ εληνπίδνπλ νη 

γνλείο.  

 Να δηεξεπλεζνχλ νη παξαηεξήζεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ 

ζρεηηθά κε ηα αίηηα ηεο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο.  

 Να εληνπηζηνχλ νη πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εθ κέξνπο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα πξνιεθζεί ε εθδήισζε ηεο επηζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο.(πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο ) 

 Να εληνπηζηνχλ νη πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εθ κέξνπο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί θαη λα αληηκεησπηζηεί 

επηηπρψο ε ελ ιφγσ ζπκπεξηθνξά. ( ρξήζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ 

παξέκβαζεο θ ηξνπνπνίεζεο  ) 

ηελ παξνχζα εξγαζία κε ηνλ ηίηιν, « Ο ξφινο ηνπ εγέηε ζηε δηαρείξηζε ηεο 

επηζεηηθφηεηαο (εθθνβηζκνχ)  θαη ζπκνχ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν» κε ελαιιαθηηθνχο 

ηξφπνπο κάζεζεο  απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο πξηλ απηή 

κεηαηξαπεί ζε παξαβαηηθή.  

Δθαξκφδνληαη ηξεηο ηερληθέο δηαρείξηζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο:  
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Α. Απόθηεζε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ 

Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη δνκηθά ζηνηρεία ηεο θνηλσληθήο 

ηθαλφηεηαο, εκπεξηέρνπλ ηα αθφινπζα: 

1) Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο: ε ζπλαιιαγή κε άιινπο αλζξψπνπο θαη ε δεκηνπξγία θαη 

δηαηήξεζε θηιηθψλ ζρέζεσλ είλαη παξάγνληεο ζεκαληηθνί ζηελ πνξεία ελζσκάησζεο 

ησλ λνεηηθά θαζπζηεξεκέλσλ αηφκσλ ζην θνηλσληθφ πιαίζην. 

2) Απηναληίιεςε – απηνεθηίκεζε: ε θαηαλφεζε απφ ηνλ θάζε άλζξσπν ηεο 

κνλαδηθφηεηάο ηνπ θαη ε απνδνρή ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δπλαηνηήησλ βνεζνχλ ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο πνξείαο ηεο δσήο ηνπ θαη πξνζδίδνπλ ζε απηή νπζηαζηηθφ λφεκα. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ηνπ θάζε αηφκνπ, ηεο αμίαο ηνπ θαη ε 

ππέξβαζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, θηλεηνπνηνχλ ηε δηάζεζε εκπινθήο ζηα 

θνηλσληθά δξψκελα θαη ηελ θαηάθηεζε ζεηηθψλ θνηλσληθψλ εκπεηξηψλ. 

3) Τπεπζπλόηεηα: ε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ε θαηάθηεζε ησλ θαηάιιεισλ 

αληηδξάζεσλ ζε πνηθίιεο ζπλζήθεο, ε δηαηήξεζε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ε απνθπγή 

ζπκαηνπνίεζεο, ε αλεμαξηεζία θαη ε ιήςε απνθάζεσλ, ε αλαγλψξηζε ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, ε αλαγλψξηζε ηεο πξνζσπηθήο επζχλεο ζηηο 

ελέξγεηεο απνηεινχλ θξίζηκεο ζεκαζίαο ζηνηρεία ζηελ θαηάθηεζε ηεο αλεμάξηεηεο 

θαη αζθαινχο δηαβίσζεο. 

4) Δπηθνηλσλία: ε απνηειεζκαηηθή ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία, ε 

δπλαηφηεηα πξνζσπηθήο έθθξαζεο θαη θαηαλφεζεο ηνπ άιινπ ζπληζηνχλ νπζηαζηηθά 

ζπζηαηηθά ησλ πνηνηηθψλ ζρέζεσλ ζε πνηθίιεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο. 

Παξαθάησ αλαιχνληαη νη δεμηφηεηεο κε ζπλνδνχο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο 

Γεμηφηεηεο αθξφαζεο θαη Αληαπφθξηζεο 

Αλαγλψξηζε θαη έθθξαζε πλαηζζεκάησλ 

Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ζηελψλ ζρέζεσλ 

Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε θηιηθψλ ζρέζεσλ 

Καηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο θαη εθαξκνγή αξρψλ ηεο ζπλεξγαζίαο 

Καηάιιειε ζπκπεξηθνξά ζε δηάθνξεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο 

Αλαγλψξηζε επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ (επείγνπζαο αλάγθεο) θαη αληαπφθξηζε 

Δπίιπζε δηαθσληψλ  

Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ 

Μηιψ γηα ηηο πξνηηκήζεηο κνπ ζε ζπδεηήζεηο 

Καηαλφεζε πνηθίισλ επηθνηλσληαθψλ ζπλζεθψλ θαη θαηάιιειε αληαπφθξηζε 

Απνθπγή θηλδχλσλ φπσο αηπρήκαηα απφ ζπαζκέλα ηδάκηα, νδηθά δπζηπρήκαηα 



33 
 

Σν παηδί καζαίλεη λα αθνινπζεί θαλφλεο ζε λέεο δξαζηεξηφηεηεο ή παηρλίδηα 

Σν παηδί καζαίλεη λα δέρεηαη θαη λα δίλεη βνήζεηα, φπνπ ρξεηάδεηαη. 

Σν παηδί απνινγείηαη γηα παξαιείςεηο ή γηα αθαηάιιειε ζπκπεξηθνξά. 

Αληαπνθξίλεηαη κε ππεπζπλφηεηα ζε νδεγίεο ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληφο ηνπ 

Σν παηδί λα παξνπζηάδεη θαιή εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπ πξνο ηα έμσ 

Σν παηδί καζαίλεη λα εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ κε θνηλσληθά απνδεθηφ ηξφπν 

Σν παηδί ραίξεηαη ηελ επηηπρία ηνπ καζαίλεη λα απνδέρεηαη ηελ απνηπρία ηνπ 

ηελ παξνύζα εξγαζία επηιέρζεθαλ: 

 Κνηλσληθέο επαθέο ( επηκέξνπο ζηφρνη, απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ) 

 Αιιειεπίδξαζε 

 Γεκηνπξγία ζρέζεσλ ( δπλακηθή ηεο νκάδαο)  κε δεκηνπξγία ελφο ηξαγνπδηνχ 

απφ ηα παηδηά  

 πκπεξηθνξά – επηθνηλσλία (ιεθηηθή – κε ιεθηηθή ) 
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(Από ηο εγσειπίδιο ηος ΔΑΦΝΗ επγ. 5) 

Εργαςτήριο 5ο - Διαφορετικότητα 

Ζ έλλνηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο αλαθέξεηαη ζε έλα επξχ θάζκα 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία δηαθνξνπνηνχλ έλα άηνκν ή κηα νκάδα αηφκσλ απφ ηνπο 

άιινπο. Σν θχιν, ε ειηθία, ε ζσκαηηθή εκθάληζε, νη πξνηηκήζεηο, νη δεμηφηεηεο, ε 

γιψζζα θαη ε εζληθφηεηα είλαη νξηζκέλα απφ απηά. Γεληθά, νη άλζξσπνη κπνξεί λα 

δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά, αιιά λα κνηάδνπλ ζε άιια. 

Δπίζεο, παξά ηηο φπνηεο δηαθνξέο ηνπο, φινη κνηξάδνληαη παξφκνηεο αλάγθεο θαη 

ζπλαηζζήκαηα, έρνπλ ίζε αμία, θνηλά δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. 

Ζ δηαθνξεηηθφηεηα δηαδξακαηίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηνπ 

αηφκνπ. Λεηηνπξγεί σο εξέζηζκα γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο 

πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο, δειαδή ηεο κνλαδηθφηεηαο ηνπ θαζελφο. Σαπηφρξνλα 

πξνάγεη ηελ θνηλσληθνπνίεζε, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Υσξίο 

δηαθνξέο ε δσή καο ζα έκνηαδε θάπσο κε εθείλε ηνπ κπζηθνχ Νάξθηζζνπ, ν νπνίνο 

ήηαλ ηφζν απνξξνθεκέλνο ζην θαζξέθηηζκα ηνπ εαπηνχ ηνπ, πνπ πλίγεθε κέζα ηνπ. 

Έηζη, ε αλαγλψξηζε, ε απνδνρή, ν ζεβαζκφο θαη ε αιιεινζπκπιεξσκαηηθή ρξήζε 

ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ απνηεινχλ βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο ςπρηθήο θαη ηεο 

θνηλσληθήο αλάπηπμεο θαη πγείαο, ελψ ε έιιεηςή ηνπο ζπκβάιιεη ζηελ εκθάληζε 

αλάινγσλ πξνβιεκάησλ. 

Σν θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ θαη ηεο βίαο ζην ζρνιείν είλαη έλα απφ απηά. Σν 

θαηλφκελν απηφ είλαη εμ νξηζκνχ ζεκειησκέλν ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, θπξίσο ζε 

δηαθνξέο δχλακεο (ζσκαηηθήο, ςπρνινγηθήο ή θνηλσληθήο) αλάκεζα ζην ζχηε θαη 

ζην ζχκα, φπνπ ν πξψηνο βξίζθεηαη ζε πιενλεθηηθφηεξε ζέζε θαη θάλεη ζπζηεκαηηθή 

θαηάρξεζε απηήο ηεο δχλακεο εηο βάξνο ηνπ δεχηεξνπ. Γειαδή ζηνλ εθθνβηζκφ θαη 

ζηε βία ζην ζρνιείν ε δηαθνξεηηθφηεηα αλαγλσξίδεηαη, αιιά πξνζβάιιεηαη 

απξνθάιππηα. Ζ ζπκπεξηθνξά απηή ζπλήζσο εθθξάδεη ζπγθεθξηκέλεο αληηιήςεηο θαη 

ζηάζεηο γχξσ απφ ηε δηαθνξεηηθφηεηα, φρη κφλν απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζχηε, αιιά θαη 

απφ ηελ επξχηεξε ζρνιηθή θνηλφηεηα, ηδίσο απφ ηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ. 

χκθσλα κε έξεπλεο, ν εθθνβηζκφο θαη ε βία ζην ζρνιείν ηείλνπλ λα 

ζπκβαίλνπλ εηο βάξνο παηδηψλ πνπ αλήθνπλ ζε εζληθέο κεηνλφηεηεο, παξνπζηάδνπλ 

ζσκαηηθέο αλαπεξίεο ή ςπρνινγηθέο δπζθνιίεο θαη ηα νπνία γεληθά δηαθέξνπλ θαηά 

θάπνηνλ ηξφπν φρη κφλν απφ ην ζχηε (ή ηνπο ζχηεο) αιιά θαη απφ ηελ πιεηνλφηεηα 

ησλ καζεηψλ. πρλά ηα παηδηά απηά δελ είλαη δεκνθηιή, ελψ ε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο 
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αληηκεησπίδεηαη απφ ην ζχλνιν ζαλ πεξίεξγε, ηξνκαθηηθή ή ππνδεέζηεξε. Χο 

απνηέιεζκα, νη δηαθνξεηηθνί καζεηέο απνδπλακψλνληαη ςπρηθά θαη θνηλσληθά. Έηζη 

γίλνληαη εχθνινη ζηφρνη ζπκπεξηθνξψλ εθθνβηζκνχ θαη βίαο. Γεληθά, ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν ηα παηδηά δηαρεηξίδνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα επεξεάδεηαη απφ πιήζνο 

θνηλσληθψλ παξαγφλησλ, φπσο νη ζηάζεηο ηεο νηθνγέλεηαο, ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα 

θαη νη πξνθαηαιήςεηο. Δπηπιένλ, επεξεάδεηαη απφ ηα εμειηθηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά 

θαη απφ ηε δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο  ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Σα 

παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο δελ είλαη αθφκα θαηαζηαιαγκέλα, δηαθνξνπνηεκέλα θαη 

απηφλνκα σο πξνο ηε δηθή ηνπο πξνζσπηθή ηαπηφηεηα. Γη‟ απηφ θαη γηα λα 

απηνπξνζδηνξηζηνχλ, λα αληιήζνπλ αμία θαη λα ληψζνπλ αζθάιεηα, ζηξέθνληαη πξνο 

ηνπο ζπλνκειίθνπο. Καζψο ην ζρνιείν είλαη κηα κεγάιε θαη κε ειεγρφκελε νκάδα, 

ηείλνπλ λα δεκηνπξγνχληαη κηθξφηεξεο νκάδεο (παξέεο) κε θξηηήξην ηηο νκνηφηεηεο 

κεηαμχ ησλ κειψλ (θνηλέο πξνηηκήζεηο θαη ζηφρνη). Απηά ηα θνηλά ζηνηρεία είλαη 

θαζνξηζηηθά γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ηφζν ηεο 

νκάδαο, φζν θαη ησλ κειψλ ηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ιεηηνπξγνχλ ζπλεθηηθά γηα ηα 

κέιε ηεο νκάδαο (ελδν-νκάδα), δηαθνξνπνηψληαο ηελ απφ άιιεο νκάδεο (έμσ-

νκάδεο). ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε ελδν-νκάδα κπνξεί λα επηβεβαηψλεηαη κέζα απφ 

ηνλ εληνπηζκφ ησλ «άιισλ» θαη ην δηαρσξηζκφ απφ απηνχο. Όζν πην αλαζθαιήο είλαη 

ε ηαπηφηεηα ηεο ελδν-νκάδαο, ηφζν πην ζπγθξνπζηαθή θαη ερζξηθή ζα είλαη ε ζρέζε 

ηεο κε ηελ εμσ-νκάδα. Άιινηε κεκνλσκέλα παηδηά, ηα νπνία ζπλήζσο δηαθέξνπλ απφ 

ηα ππφινηπα σο πξνο θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ, φπσο απηά πνπ πξναλαθέξζεθαλ, 

ηνπνζεηνχληαη ζην ξφιν ηνπ «εμηιαζηήξηνπ» ζχκαηνο θαη φιε ε παξαπάλσ δπλακηθή 

εθηνλψλεηαη πξνο απηά. Έλα ηέηνην θιίκα κπνξεί λα νδεγήζεη ζην λα κελ ηνικά 

θαλέλαο ηειηθά λα δηαθέξεη ή λα δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνπο άιινπο, ηδίσο απφ ηνπο 

πην «δπλαηνχο», απφ θφβν κήπσο γίλεη ζηφρνο. Ζ ινγηθή απηή ραξαθηεξίδεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηνπο «παξαηεξεηέο» πεξηζηαηηθψλ εθθνβηζκνχ θαη βίαο ζην ζρνιείν 

νη νπνίνη δελ ηνικνχλ λα πάξνπλ ζέζε θαη λα δξάζνπλ ππνζηεξηθηηθά πξνο ην ζχκα, 

αθφκα θη αλ αηζζάλνληαη πσο ζα έπξεπε. ε θάζε πεξίπησζε, ε επαηζζεηνπνίεζε θαη 

ε παηδεία ησλ καζεηψλ ζε ζέκαηα δηαθνξεηηθφηεηαο απνηεινχλ ζεκαληηθέο 

ζπληζηψζεο ηεο αληηκεηψπηζεο θαη ηεο πξφιεςεο ηνπ θαηλφκελνπ ηνπ εθθνβηζκνχ 

θαη ηεο βίαο ζην ζρνιείν. 

Α. ΣΟΥΟΙ 

1. Να θαιιηεξγεζεί ε δπλαηφηεηα ησλ καζεηψλ λα εληνπίδνπλ ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο 

δηαθνξέο ησλ αηφκσλ. 
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2. Να ελζαξξπλζεί ε απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ αηφκσλ. 

3. Να θαιιηεξγεζεί ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ αιιεινζπκπιεξσκαηηθά θαη 

δεκηνπξγηθά ηε δηαθνξεηηθφηεηα. 

Β. ΜΔΘΟΓΟ 

1. Παηρλίδηα ιφγνπ θαη θίλεζεο πνπ εζηηάδνπλ (α) ζε νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο θαη (β) 

ζηελ αιιεινζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ παηθηψλ. 

2. Παξαηήξεζε. 

3. πδήηεζε. 

Γ. ΤΛΙΚΑ - ΜΔΑ 

1. Καξέθιεο (ηάμεο). 

2. Πίλαθαο. 

3. Υαξηηά θαη κνιχβηα γηα φινπο. 

4. Βηληενπξνβνιέαο ή DVD player θαη νζφλε. 

5. Πξνηείλεηαη 10΄ απφζπαζκα (απφ 00¨13 έσο 00.23) ηεο ηαηλίαο «Σα 

Παηδηά ηνπ Παξαδείζνπ» (HYPERLINK « http://www.in.gr/ath/cine/article646.asp» 

Majid Majidi, Ηξάλ, 1999) κε ζέκα ηε δσή ελφο παηδηνχ απφ άιιε ρψξα. 

Γ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε – Δηζαγσγή (5΄) 

Ο εθπαηδεπηηθφο θάλεη κηα εηζαγσγή θαη ζχλδεζε κε ην πξνεγνχκελν 

Δξγαζηήξην. Γηα παξάδεηγκα, εμεγεί φηη ε αλάγθε λα κπαίλνπκε ν έλαο ζηε ζέζε ηνπ 

άιινπ θαη λα δείρλνπκε αιιειεγγχε πξνθχπηεη απφ ην αλαπφθεπθην γεγνλφο φηη νη 

άλζξσπνη δελ είκαζηε νιφηδηνη κεηαμχ καο θαη πσο κε απηφ αθξηβψο ζα αζρνιεζνχκε 

ζήκεξα. 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
 (30΄) 

1. Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα ζρεκαηίζνπλ κε ηηο θαξέθιεο ηνπο έλαλ θχθιν. 

Δζείο παξακείλεηε εθηφο θχθινπ. 

2. Ξεθηλήζηε ην παηρλίδη δεηψληαο απφ ηνπο καζεηέο λα αιιάμνπλ ζέζεηο κεηαμχ ηνπο 

«κφλν φζνη θνξνχλ, π.ρ., ηδηλ παληειφλη». Ο φξνο ηνπ παηρληδηνχ είλαη φηη θαλέλαο 

δελ πξέπεη λα θαζίζεη ζηε ζέζε φπνπ ήηαλ πξηλ. πλερίζηε δεηψληαο λα αιιάμνπλ 

ζέζε «φζνη θνξνχλ γπαιηά», «φζνη έρνπλ μαλζά καιιηά», «φζνη αληηπαζνχλ ηα 

καζεκαηηθά», «φζνη γελλήζεθαλ ζηελ Αζήλα» θ.ν.θ. Οη νδεγίεο κπνξεί λα δίλνληαη 

κε δηάθνξνπο ξπζκνχο, ψζηε λα ππάξρεη παικφο. 
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3. Μεηά απφ ιίγν αθαηξέζηε απφ ηνλ θχθιν κία θαξέθια. Κάπνηνο καζεηήο ζα κείλεη 

φξζηνο ζην θέληξν ηνπ θχθινπ θαη απηφο ζα ζπλερίζεη ην παηρλίδη, πξνζπαζψληαο κε 

ηηο νδεγίεο ηνπ λα ζεθψζεη ηνπο άιινπο ψζηε λα θαζίζεη απηφο. Έηζη, αξθεηνί 

καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαιάβνπλ ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή. 

4. εκάλεηε ηε ιήμε ηνπ παηρληδηνχ. Βάιηε πίζσ ηελ θαξέθια πνπ ιείπεη θαη δεηήζηε 

απφ ηνπο καζεηέο λα θαζίζνπλ. 

5. Αλνίμηε νκαδηθή ζπδήηεζε, βαζηζκέλε ζηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο: 

 Ποια είναι τα κοινά χαρακτθριςτικά τθσ ομάδασ μασ; Π.χ., ςε ποια οδθγία 

ςθκϊκθκαν όλοι; ε τι μπορεί να μοιάηουν οι άνκρωποι; 

 Ποια είναι τα κετικά ςτοιχεία ςτο να ζχουμε κοινά χαρακτθριςτικά; Τπάρχουν 

αρνθτικά ςτο να ζχουμε μόνο κοινά χαρακτθριςτικά; 

 Ση είδνπο δηαθνξέο κπνξεί λα έρνπλ νη άλζξσπνη κεηαμχ ηνπο; (ζσκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, γιψζζα, ειηθία, θχιν θ.ν.θ.) 

 Πξφθεηηαη πάληα γηα δηαθνξέο πνπ θαίλνληαη; Π.ρ., νη απφςεηο, ηα 

ζπλαηζζήκαηα θηι. δε θαίλνληαη. 

 Πϊσ αντιμετωπίηουν οι άνκρωποι ςυνικωσ τθ διαφορετικότθτα; (Mασ φοβίηει; Μασ 

κυμϊνει; Ζχουμε προκαταλιψεισ;) 

6. Οινθιεξψλεηε ηε δξαζηεξηφηεηα δεηψληαο απφ ηνπο καζεηέο λα ζπκπιεξψζεη ν 

θαζέλαο ζε έλα ραξηί φκνηα θαη δηαθνξεηηθά πξάγκαηα πνπ αξέζνπλ ζε απηφλ θαη 

ζηνλ δηπιαλφ ηνπ. 

Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
 (25΄) 

Πξνβάιιεηε ην επηιεγκέλν δεθάιεπην απφζπαζκα ηεο ηαηλίαο «Σα Παηδηά ηνπ 

Παξαδείζνπ» (HYPERLINK «http://www.in.gr/ath/cine/article646.asp» Majid 

Majidi, Ηξάλ, 1999), πνπ δείρλεη ζηηγκηφηππα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο δχν παηδηψλ κηαο 

μέλεο ρψξαο κε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ζηνηρεία απφ ηε δηθή καο. ηε 

ζπλέρεηα αλνίγεηε ζπδήηεζε κε ηα παηδηά αιιά θαη κεηαμχ ηνπο, βαζηζκέλε ζηηο 

αθφινπζεο εξσηήζεηο: 

 Ση θνηλφ έρεηε κε απηά ηα παηδηά; 

 Με πνηνπο δνπλ, ζε ηη είδνπο ζπίηη; 

 Πνχ πεγαίλνπλ ζρνιείν, πψο είλαη ην ζρνιείν ηνπο; 

 Πψο θαληάδεζηε ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο; Πνηα είλαη ε δηθή ζαο 

θαζεκεξηλφηεηα; Τπάξρνπλ θνηλά ζεκεία θαη δηαθνξέο; 
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 Σι πιςτεφετε ότι κα ικελαν να κάνουν αφριο; Ποιεσ είναι οι ελπίδεσ, τα όνειρα και 

οι φιλοδοξίεσ αυτϊν των παιδιϊν για το επόμενο ζτοσ;  Όταν κα μεγαλϊςουν; 

 Αλ κηινχζαηε ηελ ίδηα γιψζζα, ηη ζα ξσηνχζαηε απηά ηα παηδηά; Καη ηη ζα 

ζέιαηε λα ζαο ξσηήζνπλ εθείλα; 

 Πιςτεφετε ότι τελικά κα ςασ ενδιζφερε να γνωριςτείτε καλφτερα και να κάνετε 

παρζα; Πιςτεφετε ότι, παρά τισ διαφορζσ ςασ, ζχετε και κάποια κοινά; 

πλνςίζηε ηε ζπδήηεζε βάζεη ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ. 

Δηζάγεηε κε δηαιεθηηθφ ηξφπν ηνλ νξηζκφ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, έρνληαο θαηά λνπ λα 

ηνλίζεηε φηη ε δηαθνξεηηθφηεηα δελ απνθιείεη ηηο νκνηφηεηεο, φηη δε ζεκαίλεη 

αληζφηεηα θαη φηη είλαη ρξήζηκε, γηαηί καο πξνζζέηεη γλψζεηο θαη εκπεηξίεο, δειαδή 

καο θάλεη πην πινχζηνπο. 

εκείσζε: Αλ ππάξρεη ελδηαθέξνλ θαη δηαζέζηκνο ρξφλνο εθηφο Δξγαζηεξίνπ, 

ζπληζηάηαη λα πξνβιεζεί νιφθιεξε ε ηαηλία. 

Γξαζηεξηόηεηα 4
ε
   (25΄)                

Ο εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη ζηα παηδηά: 

«Μπνξνχκε ηψξα λα παίμνπκε έλα πνιχ σξαίν παηρλίδη φπνπ ν έλαο ζα ζπκπιεξψλεη 

ηνλ άιιν». 

Οη καζεηέο θάζνληαη ζε θχθιν. Ο εθπαηδεπηηθφο γξάθεη σο ηίηιν ζηνλ πίλαθα ηε 

θξάζε «Πάσ ηαμίδη, αιιά πξψηα πξέπεη λα πιχλσ ηα παξάζπξα». Έλαο καζεηήο - 

παίθηεο αξρίδεη ην παηρλίδη ιέγνληαο ηε θξάζε «Πάσ ηαμίδη, αιιά πξψηα πξέπεη λα 

πιχλσ ηα παξάζπξα» θαη ηαπηφρξνλα δείρλεη κε θίλεζε πψο «πιέλεη ηα παξάζπξα». 

Κάζε επφκελνο παίθηεο επαλαιακβάλεη απηά ηα αξρηθά ιφγηα θαη ηελ θίλεζε, θαη  

κεηά πξνζζέηεη θάηη δηθφ ηνπ κε κία αλάινγε θίλεζε. Π.ρ., ν 2νο παίθηεο ιέεη θαη 

πξάηηεη: «Πάσ ηαμίδη, αιιά πξψηα πξέπεη λα πιχλσ ηα παξάζπξα» θαη «λα ινχζσ ηα 

καιιηά κνπ». Ο 3νο παίθηεο: «Πάσ ηαμίδη, αιιά πξψηα πξέπεη λα πιχλσ ηα 

παξάζπξα» θαη «λα θάσ παγσηφ» θ.ν.θ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ ν  

εθπαηδεπηηθφο γξάθεη ζηνλ πίλαθα ηηο ελέξγεηεο πνπ πξνζζέηεη θάζε παίθηεο κε ηε 

ζεηξά (ψζηε λα ηηο ζπκνχληαη νη καζεηέο ζην ηέινο). Ζ ζεηξά γίλεηαη φιν θαη πην 

κεγάιε. ην ηέινο φιε ε νκάδα επαλαιακβάλεη ηε ζεηξά θξάζεσλ θαη θηλήζεσλ καδί. 

Κιείλνληαο, ν εθπαηδεπηηθφο ππνγξακκίδεη ην λφεκα ηνπ παηρληδηνχ πνπ είλαη λα 

βηψζνπλ νη καζεηέο πφζν δηαζθεδαζηηθφ θαη εκπινπηηζηηθφ είλαη γηα ηνπο αλζξψπνπο 

λα θαηαθέξλνπλ λα απνδέρνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δηαθνξέο 

αιιεινζπκπιεξσκαηηθά. 
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Δ. ΤΝΟΦΗ – ΚΛΔΙΙΜΟ (10΄) 

Σειεηψλνπκε ηε ζπλάληεζε κε νκαδηθή ζπδήηεζε θαη δεηάκε απφ ηα παηδηά λα ηελ 

αμηνινγήζνπλ. Ρσηάκε ηα παηδηά: «Tη ζαο άξεζε πεξηζζφηεξν απφ απηά πνπ θάλακε 

ζήκεξα, ηη δε ζαο άξεζε ή ηη ζαο δπζθφιεςε, πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε ζεκεξηλή καο 

δνπιεηά;» Ο εθπαηδεπηηθφο εθθξάδεη θαη απηφο ηε δηθή ηνπ άπνςε, ζθέςε, 

ζπλαίζζεκα. Αλαλεψλνπκε ην ξαληεβνχ καο γηα ηελ επφκελε ζπλάληεζε 

ελεκεξψλνληαο ελ ζπληνκία ηα κέιε ηεο νκάδαο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επφκελεο 

ζπλάληεζεο, ε νπνία έρεη σο ζέκα ηελ «Καηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ εθθνβηζκνχ 

θαη ηεο βίαο ζην ζρνιείν: νη ξφινη ησλ εκπιεθνκέλσλ». 

Παξαγσγή πιηθνύ : (εξγαιείν 1.) Ύκλνο ηεο ηάμεο  ( ζηίρνο , κεισδία ) 

Β. ηξαηεγηθέο ειέγρνπ ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ε ελζπλαίζζεζε- 

θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ ζθέςεο ηνπ άιινπ. Δλζπλαίζζεζε θαη αιιειεγγύε 

 Πφηε ζπκψλσ (εξσηεκαηνιφγηα )  

 Γηαηί ζπκψλσ (εξσηεκαηνιφγηα ) 

 Ση θάλσ (εξσηεκαηνιφγηα ) 

Παξαγσγή πιηθνύ: (εξγαιείν 2.)Παξακχζη κε κεισδία ( ζέκα, πεξηερφκελν: 

ν ζπκφο ) 
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(Από ην εγρεηξίδην ηνπ ΓΑΦΝΗ εξγ. 4) 

Εργαςτήριο 4ο - Ενςυναίςθηςη και αλληλεγγύη 

Κχξηνο ζηφρνο ηνπ 4νπ Δξγαζηεξίνπ είλαη λα κηιήζνπλ νη καζεηέο γηα ηνπο ξφινπο 

πνπ πηνζεηνχλ φηαλ παξεπξίζθνληαη ζε πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ θαη βίαο ζην ζρνιείν 

θαη λα εληζρπζνχλ ε ελζπλαίζζεζε θαη ε αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο. 

Χο κέζα πινπνίεζεο ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ε δξακαηνπνίεζε 

θαη ην παίμηκν ξφισλ ψζηε νη καζεηέο λα βηψζνπλ, κέζσ ησλ ελαιιαθηηθψλ 

ξφισλ, θαηαζηάζεηο θαη επεηζφδηα εθθνβηζκνχ θαη βίαο ζην ζρνιείν, λα εζηηάζνπλ 

ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζηα εζσηεξηθά θίλεηξα θάπνηνπ άιινπ ζε δηάθνξεο 

θαηαζηάζεηο θαη λα κηιήζνπλ γηα ην πψο ληψζνπλ. Να πξνσζεζεί ε ηδέα φηη φινη νη 

άλζξσπνη ληψζνπλ αλάινγα ζε παξφκνηεο θαηαζηάζεηο ρσξίο λα δηαθέξνπλ πνιχ, 

φηη έρνπλ νκνηφηεηεο θαη δελ είλαη δηαθνξεηηθνί ζε απηά πνπ αηζζάλνληαη. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ θαιιηεξγνχληαη ε ελζπλαίζζεζε θαη ε αιιειεγγχε. Γειαδή 

καζαίλνπλ νη καζεηέο λα κπαίλνπλ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ. 

Ζ ελζπλαίζζεζε (empathy) είλαη ε δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίζνπκε ή λα θαηαιάβνπκε 

ηε ζέζε, ην ζπλαίζζεκα ή ηελ θαηάζηαζε θάπνηνπ άιινπ. Απηφ δε ζπλεπάγεηαη νίθην 

ή ζπλαηζζήκαηα αξλεηηθά. πλεπάγεηαη φκσο κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν 

άλζξσπνο πνπ ληψζεη ελζπλαίζζεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κπαίλεη ζηε ζέζε ηνπ 

άιινπ θαη απηφ ηνλ θάλεη λα είλαη πην επαίζζεηνο θαη πην αλεθηηθφο ζε θάπνηα 

ζέκαηα. Όινη νη άλζξσπνη δελ έρνπλ ηνλ ίδην βαζκφ ελζπλαηζζεηηθήο ηθαλφηεηαο. ε 

απηφ παίδνπλ ξφιν πνιινί παξάγνληεο, φπσο ε ειηθία, νη εκπεηξίεο δσήο θ.ά. 

Αο ζεκεηψζνπκε φηη ε ελζπλαίζζεζε (empathy) ζεκαζηνινγηθά είλαη αληίζεηε απφ 

ηελ ειιεληθή ιέμε «εκπάζεηα», ε νπνία ζεκαίλεη «άζρεκα ζπλαηζζήκαηα απέλαληη 

ζε θάπνηνλ», θαη έρνπλ κφλν εηπκνινγηθή ζπγγέλεηα. 

ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ ελζπλαίζζεζε κφλν γηα 

ηα πξφζσπα ηνπ ζηελνχ ηνπο πεξηβάιινληνο θαη γηα ηνπο θίινπο ηνπο. Αλ έλα παηδί 

κε ην νπνίν δε ζρεηίδνληαη πνιχ πιεγσζεί ζπλαηζζεκαηηθά ή θαη ζσκαηηθά δίπια 

ηνπο, είλαη δπλαηφλ λα ηνπο αθήζεη αδηάθνξνπο θαη ίζσο λα ην ζεσξήζνπλ απιψο έλα 

αδχλακν θαη πεξίεξγν παηδί, εμαηηίαο ηεο αληίδξαζήο ηνπ πνπ δελ θαηαλννχλ θαη δε 

ζπκκεξίδνληαη. Σα παηδηά ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ αξρίδνπλ 

λα δηεπξχλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ελζπλαίζζεζεο. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο ελζπλαηζζεηηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ δελ είλαη ελδεηθηηθή ηνχ αλ είλαη θαινί ή θαθνί ραξαθηήξεο, 
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αιιά είλαη κηα ηθαλφηεηα πνπ κπνξεί λα απνθηεζεί. Γεληθά, έρεη θαλεί φηη ηα παηδηά 

πνπ έρνπλ επαξθψο αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπκκεξίδνληαη θαη λα ληψζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ ζπαλίσο αζθνχλ βία θαη εθθνβίδνπλ άιια παηδηά. Γειαδή 

ε ελζπλαίζζεζε απνηειεί έλαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ παξάγνληα ειέγρνπ ηεο  

επηζεηηθφηεηαο. Απφ απηή ηελ άπνςε, ε ελίζρπζε ηεο ελζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ 

αλακέλεηαη λα είλαη ηζρπξφο απνηξεπηηθφο παξάγνληαο ηνπ εθθνβηζκνχ θαη ηεο βίαο 

ζην ζρνιείν, γη‟ απηφ θαη ρξεηάδεηαη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε έλα ζρεηηθφ 

πξφγξακκα πξφιεςεο 

Α. ΣΟΥΟΙ 

Να δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο 

1. Να κηιήζνπλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο φηαλ είλαη παξφληεο ζε πεξηζηαηηθά 

εθθνβηζκνχ θαη βίαο ζην ζρνιείν. 

2. Να εληζρπζνχλ ε ελζπλαίζζεζε θαη ε αιιειεγγχε. 

Β. ΜΔΘΟΓΟ 

Γξακαηνπνίεζε. 

Γ. ΤΛΙΚΑ – ΜΔΑ 

1. Φσηναληίγξαθν ηεο ηζηνξίαο. 

2. αθνπιάθη. 

3. Υαξηάθηα κε ξφινπο. 

Γ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε – Δηζαγσγή (10΄) 

Ο εθπαηδεπηηθφο θάλεη κηα εηζαγσγή θαη ζχλδεζε κε ην πξνεγνχκελν Δξγαζηήξην θαη 

θάπνηνη καζεηέο αλαιακβάλνπλ λα ππελζπκίζνπλ ηελ ηζηνξία. ηε ζπλέρεηα 

ζπδεηνχλ γηα ηνπο ζηφρνπο θαη γηα ην ηη αθξηβψο ζα αθνινπζήζεη ζε απηφ ην 4ν 

Δξγαζηήξην, δειαδή ε δξακαηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο θαη ε ζπδήηεζε έπεηηα. Σέινο, 

ππνινγίδνπλ θαη ηνπο ρξφλνπο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα. 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
 (70΄) 

Γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο δξακαηνπνίεζεο, πξέπεη 

πξψηα λα απνζαθελίζνπκε: ηνλ ηφπν (ζε πνην ρψξν αλαπηχζζεηαη ε 

δξακαηνπνίεζε), ην πξνθείκελν (ηη έρεη πξνεγεζεί ηεο θαηάζηαζεο πνπ δηεξεπλνχκε 

ζχκθσλα κε ην θείκελν ηεο ηζηνξίαο), ην πξφβιεκα (ζε ηη ζα επηθεληξσζεί ε 

δξαζηεξηφηεηα) θαη, ηέινο, ηνπο ξφινπο. Ζ δξάζε ηεο πινπνίεζεο αξρίδεη. Οη 
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καζεηέο αλαιακβάλνπλ ξφινπο κε θιήξσζε, απφ ην ζαθνχιη δηαλνκήο ξφισλ, θαη 

δσληαλεχνπλ κε ιφγν θαη θίλεζε ηελ ηζηνξία. 

ην ηέινο νη καζεηέο κηινχλ γηα ηνπο ξφινπο ηνπο, ζρνιηάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο, κηινχλ γηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βίσζαλ θαη δέρνληαη ηα ζρφιηα ησλ ζπκκαζεηψλ 

ηνπο. ηφρνο είλαη λα βηψζνπλ, λα θαηαλνήζνπλ ηελ θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη 

ζην ζελάξην, δειαδή επεηζφδηα εθθνβηζκνχ θαη βίαο ζην ζρνιείν. Σα κέιε ηεο 

νκάδαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα «εκβπζηζηνχλ» ζηνπο ξφινπο ηνπο, πξνζπαζψληαο 

λα ζπλαηζζαλζνχλ θαη λα θαηαλνήζνπλ πεξίπνπ πψο κπνξεί λα ληψζεη ν ραξαθηήξαο 

πνπ ππνδχνληαη. Με ην παίμηκν δηαθνξεηηθψλ ξφισλ, ηνλ πεηξακαηηζκφ ζε 

ελαιιαθηηθέο ζπκπεξηθνξέο αλαπηχζζεηαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο, επλνείηαη ε 

αιιαγή ησλ ζηάζεσλ θαη εληζρχνληαη θαη θαιιηεξγνχληαη ε ελζπλαίζζεζε θαη ε 

αιιειεγγχε. 

Δ. ΤΝΟΦΗ – ΚΛΔΙΙΜΟ (10΄) 

Σν 4ν Δξγαζηήξην θιείλεη κε νκαδηθή ζπδήηεζε. Εεηάκε απφ ηα παηδηά λα ηελ 

αμηνινγήζνπλ. Ρσηάκε ηα παηδηά: «Tη ζαο άξεζε πεξηζζφηεξν απφ απηά πνπ θάλακε 

ζήκεξα, ηη δε ζαο άξεζε ή ηη ζαο δπζθφιεςε, πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε ζεκεξηλή καο 

δνπιεηά;» Ο εθπαηδεπηηθφο εθθξάδεη θαη απηφο ηε δηθή ηνπ άπνςε, ζθέςε, 

ζπλαίζζεκα. Αλαλεψλνπκε ην ξαληεβνχ καο γηα ηελ επφκελε ζπλάληεζε, πνπ έρεη σο 

ζέκα ηε «Γηαθνξεηηθφηεηα». 

Γ. Γηαρείξηζε πξαγκαηηθήο ζπγθξνπζηαθήο θαηάζηαζεο ζηε νκάδα (νκάδα 

έιεγρνπ – γεληθφ δείγκα) Αληηκεηώπηζε ηνπ εθθνβηζκνύ θαη ηεο βίαο ζην ζρνιείν. 

 χγθξνπζε θαη ιχζε κέζσ παηδηψλ 

 Αληηκεηψπηζε ηνπ εθθνβηζκνχ θαη ηεο βίαο ζην ζρνιείν – Ι 

 Σν ξεθξέλ ηνπ χκλνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο κεραληζκφο απνθφξηηζεο ηεο 

αλαδπφκελεο έμαξζεο ηνπ ζπκνχ,  πξνηνχ γίλεη εθξεθηηθή ε 

ζχγθξνπζε(εκθάληζε ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο) .   

Παξαγσγή πιηθνύ: (εξγαιείν 3.) 
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(Από ην εγρεηξίδην ηνπ ΓΑΦΝΗ εξγ. 8) 

Εργαςτήριο 8ο - Αντιμετώπιςη του εκφοβιςμού και τησ βίασ ςτο 

ςχολείο 

Δίλαη ζπρλφ θαηλφκελν νη καζεηέο νη νπνίνη πθίζηαληαη εθθνβηζκφ θαη βία ζην 

ζρνιείν λα πηνζεηνχλ κε απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο, νπφηε λα 

δηαησλίδεηαη θαη ηειηθά λα επηδεηλψλεηαη ε εηο βάξνο ηνπο θαηάζηαζε. Μηα 

ραξαθηεξηζηηθή αληίδξαζε, ε νπνία ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απνδεηθλχεηαη 

εζθαικέλε, είλαη ε πξνβνιή αληίζηαζεο απφ ην ζχκα, θαζψο απφ ηε κηα πνιινί ζχηεο 

αληινχλ επραξίζηεζε απφ έλαλ θαιφ θαβγά, ελψ απφ ηελ άιιε ζπρλά νη ζχηεο είλαη 

πνιχ ηθαλνί ζηε ρεηξαγψγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πεηζαξρίαο ηνπ ζρνιείνπ, πείζνληαο 

πσο είλαη ηα ζχκαηα θαη φρη νη ζχηεο. Δπίζεο ηα ζχκαηα ζπλήζσο επηιέγνπλ κηα 

«ιχζε» πνπ ηνπο πξνζθέξεη πξνζσξηλή δηέμνδν θαη αλαθνχθηζε, ρσξίο φκσο λα 

απνθέξεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα, ελψ παξάιιεια νδεγεί θαη ζε αιπζηδσηέο 

παξελέξγεηεο. 

Δλδεηθηηθέο αληηδξάζεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη ε απφζπξζε απφ ρψξνπο θαη ε 

απνκάθξπλζε απφ δξαζηεξηφηεηεο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε 

θαη ηελ ςπρνθνηλσληθή πγεία ηνπ παηδηνχ. 

Αληηδηαζηνιή ησλ παξαπάλσ δπζιεηηνπξγηθψλ ζηξαηεγηθψλ απνηειεί ε επηινγή 

δξάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ νη νπνίεο ζα νδεγνχλ ζε απνηειεζκαηηθή ελεξγεηηθή 

αληηκεηψπηζε ηνπ εθθνβηζκνχ θαη ηεο βίαο θαη φρη ζε παζεηηθή απνδνρή. Έλαο 

ηξφπνο αληηκεηψπηζεο πνπ κπνξεί λα απνθέξεη πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ ιεθηηθνχ εθθνβηζκνχ είλαη ην ρηνχκνξ. Μηα επθπήο απάληεζε ή ε εθ 

κέξνπο ηνπ ζχκαηνο πξνζπνίεζε φηη δελ ελνριείηαη, «γπξίδνληάο ην ζηελ πιάθα», 

είλαη πνιχ πηζαλφ λα αθνπιίζεη ην ζχηε ν νπνίνο επηδηψθεη κηα αληίδξαζε πνπ λα 

θαλεξψλεη ζχγρπζε. Δπηπξνζζέησο, ε ζησπεξή αληηκεηψπηζε, ιφγνπ ράξε, φηαλ ην 

ζχκα αγλνεί ην ζχηε θαη ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ λα κελ ππάξρεη, κπνξεί λα απνηειέζεη 

θαη απηή κηα απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο ηνπ εθθνβηζκνχ θαη ηεο 

βίαο ζην ζρνιείν. Σέινο, ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

εθθνβηζκνχ είλαη κηα ζζελαξή, φρη φκσο βίαηε, αληίδξαζε εθ κέξνπο ηνπ ζχκαηνο ην 

νπνίν νξζψλεη ην αλάζηεκά ηνπ κε ελεξγεηηθφηεηα θαη δπλακηζκφ. Ζ 

απηνπεπνίζεζε, ε ζηαζεξφηεηα θαη ε ζαθήλεηα εθ κέξνπο ηνπ ζχκαηνο, ρσξίο 

εθδειψζεηο ζπκνχ, είλαη πνιχ πηζαλφ πσο ζα αλαγθάζνπλ ην άηνκν πνπ αζθεί ηνλ 

εθθνβηζκφ θαη ηε βία λα ζηακαηήζεη. Ζ δηδαζθαιία θαη, ζηε ζπλέρεηα, ε εθ κέξνπο 
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ησλ καζεηψλ ρξεζηκνπνίεζε απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ηνπ 

εθθνβηζκνχ θαη ηεο βίαο ζην ζρνιείν απνηεινχλ θεληξηθνχο άμνλεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ εθθνβηζκνχ. ηελ παξαπάλσ θαηεχζπλζε, ζε 

έλα πιαίζην νιηζηηθήο, πνιπεπίπεδεο παξέκβαζεο –φπνπ ην ζρνιείν δε δξα κφλν 

εθπαηδεπηηθά αιιά παξάιιεια ιεηηνπξγεί σο ρψξνο πξναγσγήο ηεο ςπρνθνηλσληθήο 

πγείαο– ε ελεξγεηηθή εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ησλ γνλέσλ κπνξεί λα 

επηθέξεη πνιχ ζεηηθέο επηδξάζεηο. Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη γνλείο κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ ηνπο ζπκκάρνπο ησλ παηδηψλ ζηελ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηνπ 

εθθνβηζκνχ θαη ηεο βίαο ζην ζρνιείν, ππφ ηελ πξσηαξρηθή πξνυπφζεζε φηη 

θξνληίδνπλ ψζηε θαλέλα ηέηνην πεξηζηαηηθφ πνπ ππνπίπηεη ζηελ αληίιεςή ηνπο λα κε 

ζπγθαιχπηεηαη ή απνζησπάηαη, γηα θαλέλα ιφγν. Οη καζεηέο, απφ ηελ πιεπξά ηνπο, 

είλαη ζεκαληηθφ λα κπνξνχλ λα μεπεξάζνπλ ζηεξεφηππα, φρη κφλν ζε ινγηθφ επίπεδν, 

αιιά θαη ζε επίπεδν ζπλαηζζήκαηνο, θαη λα κε δηζηάδνπλ λα κηιήζνπλ ζηνπο 

«κεγάινπο» εμαηηίαο ηεο παγησκέλεο αληίιεςεο πσο ε θνηλνπνίεζε πεξηζηαηηθψλ 

εθθνβηζκνχ θαη βίαο ζε ελήιηθεο απνηειεί «θάξθσκα» θαη, επνκέλσο, θαηαθξηηέα 

ζπκπεξηθνξά. Ζ ζπλδξνκή ησλ ελειίθσλ ζε πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ πξέπεη λα 

ιεηηνπξγεί βνεζεηηθά, δεκηνπξγψληαο έλα πιαίζην αζθάιεηαο θαη αλαθνξάο, θαη φρη 

ζαλ εμνπζία πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ επίθξηζε θαη ηελ ηηκσξία. «Μηθξνί» θαη «κεγάινη» 

κπνξνχλ θαη νθείινπλ λα είλαη καδί ζε έλα θνηλφ κέησπν πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ εθθνβηζκνχ θαη ηεο βίαο ζην ζρνιείν. ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζπλάληεζε, ε νπνία έρεη σο ζηφρν λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ψζηε λα 

αληηκεησπίδνπλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηνλ εθθνβηζκφ θαη ηε βία ζην ζρνιείν, ε 

αλαθνξά ζε παξαδείγκαηα αλζξψπσλ κε πςειή δεκνθηιία κεηαμχ ησλ καζεηψλ, νη 

νπνίνη είραλ πέζεη ζχκαηα εθθνβηζκνχ θαη βίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεηηθψλ 

ηνπο ρξφλσλ, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε πνιχ ζεηηθφ ηξφπν. Όινη νη άλζξσπνη, αιιά 

πφζν κάιινλ ηα παηδηά, εμαηηίαο ηεο αλαπηπμηαθήο θάζεο ζηελ νπνία βξίζθνληαη, 

έρνπλ ηελ αλάγθε πγηψλ πξνηχπσλ γηα λα κπνξέζνπλ λα εκπινπηίζνπλ ηελ ηαπηφηεηά 

ηνπο. Άλζξσπνη πνπ έρνπλ βξεζεί ζηε ζέζε ηνπ ζχκαηνο, νη νπνίνη θαηάθεξαλ λα 

επεμεξγαζηνχλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηε ζπγθεθξηκέλε αξλεηηθή 

εκπεηξία, απνηεινχλ ζεηηθά πξφηππα γηα ηνπο καζεηέο, δίλνληαο ην παξάδεηγκα ηεο 

δεκηνπξγηθήο εμέιημεο, παξά ηε δχζθνιε θαη κεηνλεθηηθή ζέζε ζηελ νπνία πεξηήιζαλ 

ζε θάπνηα θάζε ηεο δσήο ηνπο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη ζηε δηαδηθαζία πνπ ζα 

αθνινπζεζεί γηα ηελ πξνζέγγηζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζεκαηηθψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ 

λα κελ ππάξρεη απιή παξάζεζε απφςεσλ αιιά βαζηά θαηαλφεζε σο απφξξνηα ησλ 
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δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζπλάληεζεο, αθνινπζψληαο κηα καηεπηηθή πνξεία, ε νπνία ζα 

δψζεη ζρήκα θαη κνξθή ζηηο εκπεηξίεο, ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζηα βηψκαηα ησλ 

καζεηψλ. 

Α. ΣΟΥΟΙ 

1. Να επαηζζεηνπνηεζεί θαη λα θηλεηνπνηεζεί ε καζεηηθή θνηλφηεηα ηφζν ζε επίπεδν 

ζπλαηζζεκαηηθφ, φζν θαη ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε πεξηζηαηηθά 

εθθνβηζκνχ θαη βίαο ζην ζρνιείν. 

2. Να πξνηαζνχλ απφ ηνπο καζεηέο απνηειεζκαηηθνί ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

3. Να ζπδεηεζεί ν ξφινο ησλ ζπκκαζεηψλ, ησλ δαζθάισλ θαη ησλ γνλέσλ ζε 

πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ θαη βίαο. 

4. Να δνζεί έκθαζε ζην φηη ε θνηλνπνίεζε ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ εθ κέξνπο ησλ 

καζεηψλ δελ απνηειεί «θάξθσκα». 

Β. ΜΔΘΟΓΟ 

1. Βησκαηηθή δηαδηθαζία επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηε ζεκαζία θαη ηνπο 

ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ εθθνβηζκνχ θαη ηεο βίαο, ζε αηνκηθφ θαη ζε νκαδηθφ 

επίπεδν. 

2. Δκπινπηηζκφο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ παηδηψλ κέζσ ηεο πξνβνιήο πγηψλ πξνηχπσλ κε 

ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ εθθνβηζκνχ θαη ηεο βίαο ζην 

ζρνιείν. 

3. Δλεξγεηηθή δηαιεθηηθή δηαδηθαζία ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Γ. ΤΛΙΚΑ – ΜΔΑ 

1. ρνιηθή ηζάληα πνπ ζα πεξηιακβάλεη βηβιία, ηεηξάδηα, κνιχβηα, καξθαδφξνπο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ θάπνηα απφ ηα βηβιία ή ηα ηεηξάδηα λα είλαη ζθηζκέλα θαη 

γεληθφηεξα ε ηζάληα λα κελ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε, δίλνληαο ηελ εηθφλα πσο ν 

θάηνρφο ηεο έρεη πέζεη ζχκα εθθνβηζκνχ θαη βίαο ζην ζρνιείν. 

2. Υξσκαηηζηά ραξηφληα, ζειίδεο Α4. 

3. Μαξθαδφξνη. 

4. Φαιίδηα. 
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Γ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε – Δηζαγσγή (5΄) 

Ο εθπαηδεπηηθφο θάλεη κηα εηζαγσγή θαη ζχλδεζε κε ην πξνεγνχκελν Δξγαζηήξην θαη 

θάπνηνη καζεηέο αλαιακβάλνπλ λα ππελζπκίζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

πξνεγνχκελεο ζπλάληεζεο, ε νπνία είρε σο ζέκα ηηο επηπηψζεηο ηνπ εθθνβηζκνχ θαη 

ηεο βίαο ζην ζρνιείν. ηε ζπλέρεηα ζπδεηνχλ γηα ηνπο ζηφρνπο θαη γηα ην ηη αθξηβψο 

ζα αθνινπζήζεη ζε απηφ ην Δξγαζηήξην. Σέινο, ν εθπαηδεπηηθφο ππνινγίδεη θαη ηνπο 

ρξφλνπο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα. 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
 (15΄) 

Ο εθπαηδεπηηθφο αθήλεη ηε ζρνιηθή ηζάληα, ε νπνία πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα 

«Τιηθά – Μέζα» ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Δξγαζηεξίνπ, ζην θέληξν ηνπ ρψξνπ, δίλνληαο 

παξάιιεια νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, εμεγεί ζηνπο καζεηέο φηη 

απηή ε ηζάληα αλήθεη ζε έλα παηδί ην νπνίν ήηαλ καζεηήο ηνπ ζρνιείνπ θαη έρεη 

πέζεη ζχκα εθθνβηζκνχ θαη βίαο ζην ζρνιείν. ηε ζπλέρεηα δεηά απφ ηνπο καζεηέο 

λα θνηηάμνπλ ηελ ηζάληα ηνπ παηδηνχ, ηα πξάγκαηά ηνπ θαη λα θάλνπλ ζθέςεηο 

ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν παηδί. Δλδεηθηηθά, ηνπο δίλεη νξηζκέλεο ζεκαηηθέο 

ζπδήηεζεο, φπσο (α) πνηνο θαη κε ηη ηξφπν ηνλ εθθφβηζε, (β) πνηα είλαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παηδηνχ, (γ) πψο ζα κπνξνχζε λα έρεη βνεζήζεη 

ηνλ εαπηφ ηνπ, (δ) νη ζπκκαζεηέο θαη νη θίινη ζα κπνξνχζαλ λα ην είραλ βνεζήζεη 

θαη κε ηη ηξφπν, (ε) κπνξνχλ, έζησ θαη ηψξα, λα ην βνεζήζνπλ, (ζη) ε νκάδα ησλ 

ζπκκαζεηψλ κπνξεί λα θάλεη θάπνηεο ελέξγεηεο γηα λα πξνζηαηεχζεη καζεηέο απφ 

κειινληηθά επεηζφδηα εθθνβηζκνχ θαη βίαο ζην ζρνιείν, (δ) νη γνλείο ηνπ παηδηνχ θαη 

νη εθπαηδεπηηθνί ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ κε θάπνην ηξφπν. 

Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
 (15΄) 

Ο εθπαηδεπηηθφο ξσηά ηνπο καζεηέο λα αλαθέξνπλ αλ γλσξίδνπλ παξαδείγκαηα 

αηφκσλ ηα νπνία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεηηθψλ ηνπο ρξφλσλ είραλ πέζεη ζχκαηα 

εθθνβηζκνχ θαη ηψξα είλαη άηνκα δξαζηήξηα, δεκηνπξγηθά, κε πςειή δεκνηηθφηεηα. 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο δε γλσξίδνπλ ηέηνηα άηνκα, ν εθπαηδεπηηθφο είλαη 

ζεκαληηθφ λα δψζεη ν ίδηνο παξαδείγκαηα εκπινπηίδνληαο θαη αλαηξνθνδνηψληαο ηε 

ζπδήηεζε. Δλδεηθηηθή πεξίπησζε απνηειεί ν γλσζηφο πνδνζθαηξηζηήο David 

Beckham, ν νπνίνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεηηθψλ ηνπ ρξφλσλ είρε πέζεη ζχκα 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ (ελδεηθηηθφ ζρεηηθφ πιηθφ γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ παξέρεηαη ζην ηέινο ηνπ Δξγαζηεξίνπ). Μέζα απφ ηελ παξαπάλσ 

δηαδηθαζία είλαη ζεηηθφ λα δηαηππψζνπλ νη καζεηέο κε ελεξγεηηθφ ηξφπν ηηο ζθέςεηο 
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ηνπο ζρεηηθά κε ην λφεκα ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ θαη ην κήλπκα πνπ απνξξέεη 

απφ απηέο. Δηδηθφηεξα, ρξεηάδεηαη λα ππνγξακκηζηεί φηη ην πξφβιεκα ηνπ 

εθθνβηζκνχ θαη ηεο βίαο ζην ζρνιείν κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί θαη φηη απηφο πνπ 

εθθνβίδεηαη κπνξεί λα ηα θαηαθέξεη θαιά ζηε δσή ηνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηνπο 

καζεηέο λα θαληαζηνχλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηφ ην πξφζσπν θαηάθεξε λα 

αληηκεησπίζεη ηνλ εθθνβηζκφ (είρε απηνπεπνίζεζε, ζηφρνπο, πνιινχο θίινπο, 

ρηνχκνξ θηι.). 

Γξαζηεξηόηεηα 4
ε
 (25΄) 

Ο εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα θαληαζηνχλ έλα παηδί πνπ εθθνβίδεηαη. 

ηε ζπλέρεηα κνηξάδεη ρξσκαηηζηά ραξηφληα θαη ηνπο δεηά λα ζρεδηάζνπλ απφ κία 

παηνχζα θαη λα ηελ θφςνπλ πεξηκεηξηθά. Κάζε παηδί θαιείηαη λα γξάςεη απφ κία 

ζπκβνπιή πξνο ην ζχκα (ζε β΄ εληθφ πξφζσπν) γηα ην πψο ζα κπνξνχζε λα 

αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκά ηνπ. ηε ζπλέρεηα κέζα απφ νκαδηθή ζπδήηεζε γίλεηαη 

δηαβάζκηζε ησλ ζπκβνπιψλ αλάινγα κε ην ηη ζα κπνξνχζε λα γίλεη σο πξψην βήκα, 

ηη σο δεχηεξν θ.ν.θ. Σα δηαβαζκηζκέλα «Βήκαηα ηνπ ζχκαηνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο» κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ ζε έλα κεγάιν ραξηφλη πνπ ζα 

αλαξηεζεί κέζα ζηελ ηάμε. 

εκείσζε: Γηα ηε δηαβάζκηζε ησλ βεκάησλ αληηκεηψπηζεο ηνπ εθθνβηζκνχ θαη ηεο 

βίαο ζην ζρνιείν ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ρξήζηκν λα αλαγλψζεη πξνζεθηηθά ηφζν ηελ 

εηζαγσγή ηνπ Δξγαζηεξίνπ, φζν θαη ην ζρεηηθφ θεθάιαην ηεο εηζαγσγήο ηνπ 

εγρεηξηδίνπ. 

Γξαζηεξηόηεηα 5
ε
 (20΄) 

Ο εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα πξνηείλνπλ ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

εθθνβηζκνχ ζηελ ππνζεηηθή πεξίπησζε πνπ ην θάζε παηδί ήηαλ δηεπζπληήο ηνπ 

ζρνιείνπ γηα κία κέξα. Οη καζεηέο ζα γξάςνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζε έλα θχιιν 

ραξηί θαη ζηε ζπλέρεηα, αθνχ νινθιεξσζεί ε παξαπάλσ δηαδηθαζία απφ φινπο ηνπο 

καζεηέο, ην θάζε παηδί ζα δηαβάζεη ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο θαη ν εθπαηδεπηηθφο ζα ηηο 

κεηαθέξεη ζηνλ πίλαθα. Αθνινπζεί ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ, ζηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ην ζπληνληζηηθφ ξφιν, ρσξίο φκσο λα 

πεξηνξίδεη ηελ απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ. Σν ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα 

πξνθχςνπλ είλαη ρξήζηκν λα δνζνχλ απφ ηνπο καζεηέο κε ηε κνξθή θπιιαδίσλ ζην 

ζπκβνχιην ησλ θαζεγεηψλ, ζην ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ, ζε καζεηέο άιισλ 

ηάμεσλ. Δπίζεο ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί έλα παλφ θαη λα αλαξηεζεί ζε θάπνηνλ 

θαηάιιειν ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 
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Δ. ΤΝΟΦΗ – ΚΛΔΙΙΜΟ (10΄) 

Σειεηψλνπκε ηε ζπλάληεζε κε νκαδηθή ζπδήηεζε θαη δεηάκε απφ ηα παηδηά λα ηελ 

αμηνινγήζνπλ. Ρσηάκε ηα παηδηά: «Tη ζαο άξεζε πεξηζζφηεξν απφ απηά πνπ θάλακε 

ζήκεξα, ηη δε ζαο άξεζε ή ηη ζαο δπζθφιεςε, πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε ζεκεξηλή καο 

δνπιεηά;» 

Ο εθπαηδεπηηθφο εθθξάδεη θαη απηφο ηε δηθή άπνςε, ζθέςε, ζπλαίζζεκα. 

Αλαλεψλνπκε ην ξαληεβνχ καο γηα ηελ επφκελε ζπλάληεζε ελεκεξψλνληαο ελ 

ζπληνκία ηα κέιε ηεο νκάδαο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επφκελεο ζπλάληεζεο, ε 

νπνία ζα έρεη σο θεληξηθφ άμνλα ηελ «Αληηκεηψπηζε ηνπ εθθνβηζκνχ θαη ηεο βίαο 

ζην ζρνιείν - ΗΗ: ε δχλακε ηεο νκάδαο». 

(Γξαζηεξηφηεηα 3ε) 

Γηαζεκφηεηεο πνπ έρνπλ πέζεη ζχκα εθθνβηζκνχ. Δλδεηθηηθφ πιηθφ γηα ελεκέξσζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

David Beckham: «Δθθνβηδόκνπλ ζην ζρνιείν».  

Ο ζηαξ ηνπ πνδνζθαίξνπ κπνξεί λα είλαη ηψξα ν πην θνπι ηχπνο ζηνλ πιαλήηε, 

αιιά σο παηδί είρε πέζεη ζχκα εθθνβηζκνχ. Απφ πνιχ λσξίο ν κηθξφο Beckham είρε 

κφλν ην πνδφζθαηξν ζην κπαιφ ηνπ. Απηφ φκσο ηνλ έθαλε πνιχ δηαθνξεηηθφ απφ 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, θαζψο ηα πεξηζζφηεξα αγφξηα ηεο ειηθίαο ηνπ δελ έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλνπο  ζηφρνπο. Ο ίδηνο ν Beckham πεξηγξάθεη: «Όηαλ ήκνπλ δεθαέμη 

εηψλ, είρα πεηξαζκνχο. Οη θίινη κε θαινχζαλ λα πάσ καδί ηνπο κέρξη ην γσληαθφ 

καγαδάθη, λα πάξνπκε έλα κπνπθάιη cider θαη λα κείλνπκε έμσ φιε ηε λχρηα. Δγψ 

φκσο ήζεια λα κείλσ κέζα, λα παξαθνινπζήζσ ηνλ αγψλα ηεο εκέξαο θαη λα 

πξνεηνηκαζηψ γηα ηνλ αγψλα ηεο Κπξηαθήο». Οη ζπκκαζεηέο ηνπ απηφ ην ζεσξνχζαλ 

ζειππξεπέο, γη‟ απηφ θαη ηνλ ηαιαηπσξνχζαλ. Δθείλνο φκσο ηνπο αγλννχζε, κέλνληαο 

αθνζησκέλνο ζην ζηφρν ηνπ. Ο Beckham αλαθέξεη ζηελ Guardian φηη επεηδή είρε 

αξρίζεη ηνλ αζιεηηζκφ απφ πνιχ κηθξφο, δερφηαλ ζπκπεξηθνξέο εθθνβηζκνχ απφ ηνπο 

άιινπο: «Δπεηδή δελ έβγαηλα έμσ καδί ηνπο ην αββαηνθχξηαθν, ηε Γεπηέξα ζην 

ζρνιείν κε θνξφηδεπαλ ιέγνληαο “έκεηλεο κέζα θαη έπαηδεο πνδφζθαηξν”. Πξηλ απφ 

έλα ρξφλν φκσο ζπλάληεζα ηπραία θάπνηνπο απφ απηνχο θαη ήζειαλ λα έξζνπλ λα κε 

δνπλ λα παίδσ ζηε Μαδξίηε». 

H Rihanna εθθνβηδόηαλ εμαηηίαο ηνπ ρξώκαηνο ηνπ δέξκαηόο ηεο. 

Ζ παλέκνξθε ηξαγνπδίζηξηα Rihanna απνθάιπςε πσο ζε φιε ηελ παηδηθή ηεο 

ειηθία ππέθεξε εμαηηίαο ζπκπεξηθνξάο θπιεηηθήο δηάθξηζεο εηο βάξνο ηεο. 

Πεξηέγξαςε ζην πεξηνδηθφ InStyle φηη νη ζπκκαζεηέο ηεο ηελ θαθνκεηαρεηξίδνληαλ 
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έσο ην γπκλάζην επεηδή ην δέξκα ηεο είρε πην αλνηρηή απφρξσζε απφ ηε δηθή ηνπο. 

«Σν λα έρσ πην αλνηρηφρξσκν δέξκα δελ ήηαλ πξφβιεκα ζην ζπίηη κνπ. Όκσο έγηλε 

πξφβιεκα φηαλ πήγα ζην ζρνιείν. Απηφ κε κπέξδεςε πνιχ ζηελ αξρή», ιέεη ε 

εηθνζάρξνλε. «Ζ παξελφριεζε ζπλερίζηεθε έσο ηελ ηειεπηαία κέξα ηνπ δεκνηηθνχ». 

Σα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξν αλαγλσξίδεηαη φηη ηα πξνγξάκκαηα 

πξναγσγήο ηεο ςπρνθνηλσληθήο πγείαο ησλ καζεηψλ δελ κπνξνχλ λα απνηεινχλ 

απνθιεηζηηθή επζχλε κφλν ησλ θνξέσλ πγείαο. Σν ζρνιείν αλαγλσξίδεηαη σο δσηηθφο 

ρψξνο γηα λα παξέρεη ζηνπο καζεηέο επθαηξίεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη 

ελδπλάκσζεο, θαζψο θαη λα ηνπο ππνζηεξίδεη ζηελ απφθηεζε ςπρνθνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ζρεδίσλ εξγαζίαο γηα ηελ πξναγσγή ηεο 

ςπρνθνηλσληθήο πγείαο ησλ καζεηψλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ε παξέκβαζε ζηε 

ζρνιηθή ειηθία απνηεινχλ ίζσο ηα πιένλ επηηπρεκέλα κνληέια πξσηνγελνχο θαη 

δεπηεξνγελνχο πξφιεςεο. Ζ ζχγρξνλε κεζνδνινγία ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο, 

γεληθφηεξα γηα ηελ πξναγσγή ηεο ςπρνθνηλσληθήο πγείαο θαη εηδηθφηεξα γηα ηνλ 

εθθνβηζκφ θαη ηε βία ζην ζρνιείν, δε ζηεξίδεηαη απιψο ζηε κεηαθνξά γλψζεσλ 

ζηνπο καζεηέο. Αληηζέησο, βαζίδεηαη θαη δίλεη έκθαζε ζηε ζρέζε θαη ζηελ 

αιιειεπίδξαζε, ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ βειηίσζεο ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ 

καζεηψλ θαη ζηε δπλαηφηεηα ηεο ελδπλάκσζεο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο λα 

δηαπξαγκαηεχνληαη, λα ζέηνπλ φξηα θαη λα πξνβαίλνπλ ζηηο ζσζηέο επηινγέο. 

Δηδηθφηεξα, ζηεξίδεηαη ζηε βησκαηηθή, ελεξγεηηθή, ζπλεξγαηηθή κάζεζε. Απηφ 

ζεκαίλεη κηα αλνηρηή ςπρνεθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ρσξίο απζηεξψο θαζνξηζκέλα 

φξηα πνπ εμειίζζεηαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο, ηα πξνβιήκαηα θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ ζπκκεηερφλησλ. Έλα ζρέδην εξγαζίαο γηα ην θαηλφκελν ηεο 

επηζεηηθφηεηα θαη ηεο βίαο ζην ζρνιείν αμηνπνηεί ηε δπλακηθή ηεο ζπλεξγαδφκελεο 

καζεηηθήο νκάδαο θαη πινπνηείηαη ζε θιίκα απνδνρήο, ελζάξξπλζεο θαη 

δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ εληζρχεη ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηελ αιιειεγγχε. ην πιαίζην 

απηφ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εκπεξηέρεη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, 

θαζψο θαη παηδηά κε ηδηαίηεξα εζλνηηθά, πνιηηηζηηθά, ζξεζθεπηηθά θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα αλαπηχζζνληαη γλσζηηθά, 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά δηακέζνπ ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο αιιειεπίδξαζεο 

θαη ηεο ζρέζεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δθπαηδεπηηθνί θαη 

καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα θαη δηακνξθψλνπλ απφ θνηλνχ ην πιαίζην δξάζεο. Ο 

ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνθηά ζπληνληζηηθφ, δηακεζνιαβεηηθφ, ζπκβνπιεπηηθφ θαη 
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ππνζηεξηθηηθφ ραξαθηήξα. Παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία, παξαηεξεί ηε καζεηηθή 

νκάδα, παξεκβαίλεη φηαλ πξνθχπηεη αλάγθε θαη ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο. 

Βαζηθέο κεζνδνινγηθέο πξνυπνζέζεηο γηα επηηπρή έθβαζε ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο 

φζνλ αθνξά ην θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ θαη ηεο βίαο ζην ζρνιείν είλαη: 

• ε εγθαζίδξπζε ηεο ςπρνπαηδαγσγηθήο ζρέζεο 

• ε πξνζέγγηζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο σο νκάδαο 

• ε ζεηηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο 

• νη ςπρνπαηδαγσγηθνί ρεηξηζκνί ησλ δπλακηθψλ ηεο νκάδαο 

• ε δηαρείξηζε θξίζεσλ 

• ε δηαπξαγκάηεπζε 

• ε απνθέληξσζε ηεο εμνπζίαο 

Βαζηθφ γλψξηζκα ελφο ηέηνηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο είλαη φηη νη καζεηέο θαη ν 

εθπαηδεπηηθφο απφ θνηλνχ πξνζεγγίδνπλ έλα πξφβιεκα, επηρεηξνχλ λα ην 

θαηαλνήζνπλ θαη ζρεδηάδνπλ ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπ. Ζ επεμεξγαζία ηνπ 

γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα θαηαιήγεη ζε έλα ηειηθφ πξντφλ, φπσο κηα ζεαηξηθή 

παξάζηαζε, κηα έθζεζε έξγσλ, κηα γξαπηή έθζεζε πξνηάζεσλ θ.ά. Δηδηθφηεξα, ηα 

ζηάδηα πινπνίεζεο ελφο ζρεδίνπ εξγαζίαο πνπ ζηνρεχεη ζηελ πξναγσγή ηεο 

ςπρνθνηλσληθήο πγείαο ησλ καζεηψλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ κε θαηλφκελα 

εθθνβηζκνχ θαη βίαο είλαη: 

• ε πξφηαζε ηνπ ζέκαηνο 

• ε θξηηηθή αληαιιαγή απφςεσλ γηα ην ζέκα 

• ε δηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ δξάζεο 

• ε ππνγξαθή ζπκβνιαίνπ 

• ε ζχλζεζε ηνπ έξγνπ ησλ ππννκάδσλ 

• ε νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εξγαζίαο 

• ε αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

• ε παξνπζίαζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο 

Σα κέζα πινπνίεζεο ελόο ζρεδίνπ εξγαζίαο είλαη: 

• ε ελεξγεηηθή αθξφαζε 

• ν δηάινγνο 

• νη ειεχζεξνη ζπλεηξκνί 

• ην παίμηκν ξφισλ 

• ε θαιιηηερληθή δεκηνπξγία 

Σα ζέκαηα πνπ ζα αλαθεξζνχλ ζηελ παξνχζα εξγαζία αθνξνχλ: 
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 Σελ νξηνζέηεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

 Σελ απφθηεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

 Σε δηαρείξηζε πξαγκαηηθήο ζπγθξνπζηαθήο θαηάζηαζεο 

 Σελ εθπαίδεπζε ζηελ ελζπλαίζζεζε θαη ζηνλ ηξφπν ζθέςεο 

 Σελ αλαγλψξηζε ηεο αηηίαο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο κηαο πξάμεο 

 Σα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο 

 Σελ αμηνιφγεζε ηνπ δείγκαηνο 

 Σα απνηειέζκαηα 

 Σν πξφβιεκα πνπ ζα δηεξεπλήζνπκε αθνξά ηηο αηηίεο πνπ πξνθαινχλ 

αλαζηάησζε θαη ζπκφ ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη ηνπο/ηηο νδεγνχλ ζε 

επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα 

δηαρεηξηζηνχκε ηηο ζπγθξνπζηαθέο θαηαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη.  

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ 

 Σο δείγμα ηης έρεσνας 

Σν δείγκα ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο απνηεινχλ 50 γνλείο πνπ δνπλ θαη θαηνηθνχλ 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο. Πην ζπγθεθξηκέλα πξφθεηηαη 

γηα γνλείο παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζε δεκνηηθφ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο (πεξηνρέο 

Υαξηιάνπ, Σνχκπαο θαη Αλάιεςεο, ηνπ Γήκνπ Ππιαίαο- Υνξηηάηε θαη ηνπ Γήκνπ 

Καιακαξηάο)  

Γηα ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο επηιέρηεθε ζρνιείν ην νπνίν 

παξνπζηάδεη κεγάιν αξηζκφ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη αληηπξνζσπεχνπλ ζε ζρεηηθά 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηνπο αξθεηνχο Γήκνπο ηεο Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο. Έηζη γηα 

λα ζρεκαηίζνπκε ην δείγκα γηα ηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλάο καο, 

ήξζακε ζε επηθνηλσλία θαη επαθή κε ηε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπο γνλείο ησλ 

καζεηψλ. 

ηε ζπλέρεηα κνηξάζακε απφ 26 εξσηεκαηνιφγηα ζε καζεηέο θαη γνλείο. 

 Σετνική ζσλλογής δεδομένφν- Δρφηημαηολόγιο 

Σν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηε ζπιινγή ηνπ ππφ 

έξεπλα πιηθνχ είλαη ην εξσηεκαηνιφγην κε «θιεηζηνχ ηχπνπ» εξσηήζεηο. Ζ έξεπλα 

ρξεζηκνπνηεί ηελ επηζθφπεζε σο κέζνδν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, θαζψο, απνηειεί ηελ 

πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, πνπ απεπζχλεηαη 
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ζε κεγάιν δείγκα, επεηδή παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζπιινγήο κεγάινπ αξηζκνχ 

πιεξνθνξηψλ θαη κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ θαη ηε θχζε θάζε 

έξεπλαο, θαιχπηνληαο ηηο αλάγθεο εξεπλψλ απιψλ κεηξήζεσλ έσο θαη αλάιπζεο 

ζρέζεσλ . Σα  εξσηεκαηνιφγηα πνπ δφζεθαλ είλαη: 

1. εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνξνχλ ηελ Γηα - πξνζσπηθή θαη Δλδν – πξνζσπηθή 

πξνζαξκνγή (ΔΓΔΠ) Παξαζθεπφπνπινο & Γηαλλίηζαο ( 1999) 

2. εξσηεκαηνιφγην Γπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ ηνπ Goodman. 

Το ππώηο επωηημαηολόγιο αποηελείηαι από εκαηόν δέκα (110 ) επωηήζειρ οι 

οποίερ καηανέμονηαι ζε  (6) θεμαηικέρ καηηγοπίερ, ηα πένηε ζύνδπομα ηος ΕΔΕΠ 

με ηα ζςμπηώμαηα ηος καθενόρ, καθώρ και ηα « αηαξινόμηηα » ζςμπηώμαηα.  

ηηο εξσηήζεηο έρνπλ θαηαγξαθεί κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξαηεξνχληαη 

ζηελ θαζεκεξηλή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ( ζην ζπίηη, ζην ζρνιείν, ζην παηρλίδη, 

ζηελ εμνρή).  

ην εξσηεκαηνιφγην ρξεζηκνπνηνχληαη εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, ε 

ζπκπιήξσζε ηεο εξψηεζεο γίλεηαη σο εμήο: 

Μπξνζηά απφ θάζε εξψηεζε ππάξρνπλ νη αξηζκνί : 0, 1, 2. 

Γηα θάζε εξψηεζε πξέπεη λα κπεη θχθινο ζηνλ θαηάιιειν αξηζκφ, 

αθνινπζψληαο ηελ εμήο δηαβάζκηζε: 

0: αλ ην ραξαθηεξηζηηθφ δελ απνηειεί πξφβιεκα γηα ην παηδί. 

1: αλ ππάξρεη πξφβιεκα γηα ην παηδί, αιιά είλαη ζρεηηθά κηθξφ πξφβιεκα. 

2: αλ ην ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ζνβαξφ πξφβιεκα γηα ην παηδί. 

Οη εξσηήζεηο είλαη ππνρξεσηηθφ λα απαληεζνχλ φιεο. 

Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζην εξσηεκαηνιφγην, αιιά θαη ζε φιε ηελ 

έξεπλα νη φξνη «απνθιίλνπζα» θαη «παξαβαηηθή» ζπκπεξηθνξά ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

ηαπηφζεκνη  

Ζ δηακφξθσζε ησλ εξσηήζεσλ δίλεη  κεγάιε πξνζνρή: α) ζηε δηαηχπσζή ηνπο, 

θαζψο επηδηψρζεθε ε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε ζαθήλεηα, β) ζηε ζέζε ηνπο κέζα 

ζηελ αθνινπζία ησλ εξσηήζεσλ θαη γ) ζηε κνξθή ησλ απαληήζεσλ. Ηδηαίηεξε 

πξνζνρή δφζεθε ζηε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ 

εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ. ρεηηθά κε ηελ εγθπξφηεηα ηνπ, επηδηψμακε ηε ρξήζε ελφο 

ζηαζκηζκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ κεηά απφ δηεμνδηθή θαη δηεπξπκέλε κειέηε ηεο 

ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. 
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Δλ θαηαθιείδη, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη επηιέμακε ην ζπγθεθξηκέλν 

εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ αξρηθά, ε νπνία εμεηάδεη θαη επηζεκαίλεη  

πξνβιήκαηα θαη αδπλακίεο, νη νπνίεο ζηελ θπξίσο έξεπλα ζα καο βνεζήζνπλ ζηελ 

ζσζηφηεξε δηάγλσζε, επηζήκαλζε ησλ δηαηαξαρψλ γηα λα κπνξέζνπκε ζηνρεπκέλα λα 

θάλνπκε ηελ παξέκβαζε ζηα άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ εηδηθέο δηαηαξαρέο θαη έρνπλ 

επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά κέζα απφ δξάζεηο θαη παηδαγσγηθνχο ηξφπνπο παξέκβαζεο. Αθφκα 

θαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο κε ςπρνπαηδαγσγηθή παξέκβαζε θαη αληηκεηψπηζε.  

Σα πηζαλά απνηειέζκαηα αθνξνχλ ηηο θαηεγνξίεο ησλ αηφκσλ πνπ παξνπζηάδνπλ :  

Α΄   θαηεγνξία: άγρνο - δπζζπκία - ςπραλαγθαζκνχο 

Β΄   θαηεγνξία: κνλαρηθφηεηα-βξαδπςπρηζκφο 

Γ΄   θαηεγνξία: ςπρνζσκαηηθέο δηαηαξαρέο 

Γ΄   θαηεγνξία: επηζεηηθφηεηα 

Δ΄   θαηεγνξία: παξαβαηηθφηεηα 

Σ΄ θαηεγνξία: ππεξθηλεηηθφηεηα - αλσξηκφηεηα ( θαη άιια) 

Δρεσνηηική διαδικαζία 

Ζ κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, καο θαηέζηεζε ηθαλνχο αξρηθά λα 

πξνζεγγίζνπκε ζεσξεηηθά ην ζέκα ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ θαη λα 

έρνπκε κηα πιήξε εηθφλα, ζρεηηθά κε ην ηη ζπκβαίλεη ζην ζρεηηθφ εξεπλεηηθφ πεδίν 

ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο. Δλ ζπλερεία, αμηνπνηψληαο ηα  εξσηεκαηνιφγηα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλάο, αμηνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ επηζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ κέζα ζην ζρνιείν. 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο θαη γηα ηε ζπγθέληξσζε ηνπ δείγκαηνο 

πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα, απεπζπλζήθακε ζηε Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Α/ζκηαο 

& Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Θεζζαινλίθεο θαη γλσζηνπνηήζακε ηελ ηαπηφηεηά καο θαη 

ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλάο καο. Δλ ζπλερεία, επηθνηλσλήζακε κε ηνλ Γηεπζπληή ηεο 

ζρνιηθεο κνλάδαο (Γεκνηηθνχ) ελεκεξψλνληάο ηνλ γηα ην πεξηερφκελν ηεο έξεπλαο 

θαη ηε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζρνιείνπ ζε απηή. Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο, αθνχ είρακε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γηεπζπληή,  ζε ζπλεξγαζία κε ην 

ζχιινγν ησλ Γαζθάισλ, ελεκεξψζακε ηα παηδηά (καζεηέο/-ηξηεο) γηα ην ζέκα ηεο 

έξεπλαο θαη κνηξάζακε ζε θαθέινπο ηα εξσηεκαηνιφγηα, πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζεί ε 

αλσλπκία. Εεηήζακε απφ ηνπο καζεηέο/-ηξηεο, λα δψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην ζηνπο 

γνλείο ηνπο, λα ην ζπκπιεξψζνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην επηζηξέςνπλ ζην ζρνιείν. 

Σέινο, δεηήζακε απφ ηνλ Γηεπζπληή θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  ηεο  ζρνιηθήο κνλάδαο, 

λα ζπγθεληξψζνπλ θαη λα καο παξαδψζνπλ ηα επηζηξεθφκελα εξσηεκαηνιφγηα, ηελ 
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εκεξνκελία πνπ θαζνξίζακε. Μνηξάζακε ζπλνιηθά (25) εξσηεκαηνιφγηα θαη 

ζπγθεληξψζακε (25), δειαδή ην 100%. Ζ δηαδηθαζία ηεο δηαλνκήο θαη ζπγθέληξσζεο 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηηο 

20/1/2015 εσο 30/3/2015   

 

 Μέθοδος ανάλσζης δεδομένφν 

Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/-

νπζεο ζηελ έξεπλα αθνινχζεζε ε δηαδηθαζία ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο αλάιπζεο ησλ 

ζπγθεληξσζέλησλ δεδνκέλσλ κέζα απφ νξγαλσκέλεο θαη ζπζηεκαηηθέο ελέξγεηεο. Ζ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηαηηζηηθνχ 

Παθέηνπ, έλα ινγηζκηθφ πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

εξεπλεηψλ κε ζηφρν ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ έξεπλαο. Απηνχ ηνπ είδνπο 

ηα παθέηα δηεπθνιχλνπλ ζηνπο ππνινγηζκνχο κέζσ ηεο θσδηθνπνίεζεο ησλ 

ζπγθεληξσκέλσλ δεδνκέλσλ θαη ηε ζαθέζηεξε απνηχπσζή κέζσ ησλ γξαθηθψλ 

παξαζηάζεσλ θαη ησλ ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ. 
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ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΑ ΣΟΤ Α΄ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ  

πνπ αθνξνύλ ηελ Γηα - πξνζσπηθή θαη Δλδν – πξνζσπηθή πξνζαξκνγή (ΔΓΔΠ) 

Παξαζθεπόπνπινο & Γηαλλίηζαο ( 1999) 

 

 ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο/-νπζεο γνλείο 

ζηελ έξεπλα κε ηε βνήζεηα πηλάθσλ θαη γξαθεκάησλ. Ζ ζεηξά παξνπζίαζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ, αθνινπζεί ηε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ θαη ησλ ζεκαηηθψλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Δπνκέλσο, αξρηθά πξνβάιινληαη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ 

δείγκαηνο, ζηε ζπλέρεηα ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά ελ 

γέλεη φπσο:  άγρνο - δπζζπκία – ςπραλαγθαζκνχο, κνλαρηθφηεηα-βξαδπςπρηζκφο, 

επηζεηηθφηεηα, παξαβαηηθφηεηα, ππεξθηλεηηθφηεηα - αλσξηκφηεηα ( θαη άιια) θαη ζηε 

ζπλέρεηα νη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηελ απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ 

ηνπο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο έμη κήλεο ή θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 

κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

Αηομικά ζηοιτεία δείγμαηος 

Ζ έξεπλά καο απεπζχλζεθε ζε 25 γνλείο παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζε ζρνιείν ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (δεκνηηθφ) ζηε πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη πλνιηθά 

ζπγθεληξψζεθαλ 25 εξσηεκαηνιφγηα.  

Αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία ηνπ δείγκαηνο ην 34.7% είλαη άηνκα ειηθίαο 25 έσο 

35 εηψλ, ην 31.4% είλαη άηνκα ειηθίαο απφ 35 έσο 45 εηψλ, ελψ ην 33.9% είλαη 

άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 45 εηψλ.  

Γξ 1. 

 

29

30

31

32

33

34

35

36

25-35 ετϊν 35-45 45-55

ειρά 1 

ειρά 2 

ειρά 3 
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ρεηηθά κε ην θχιν ησλ εξσηψκελσλ, ην 34.7% είλαη άλδξεο, ελψ 61.2% είλαη 

γπλαίθεο 

Γξαθ. 2. 

 

 

ηαηιζηικά αποηελέζμαηα ηοσ Α΄ ερφηημαηολογίοσ 

ηε ζπγθεθξηκέλε ππνελφηεηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε, γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο 

πέληε θαηεγνξίεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Α΄   θαηεγνξία: άγρνο - δπζζπκία - ςπραλαγθαζκνχο 

Β΄   θαηεγνξία: κνλαρηθφηεηα-βξαδπςπρηζκφο 

Γ΄   θαηεγνξία: ςπρνζσκαηηθέο δηαηαξαρέο 

Γ΄   θαηεγνξία: επηζεηηθφηεηα 

Δ΄   θαηεγνξία: παξαβαηηθφηεηα 

Σ΄ θαηεγνξία: ππεξθηλεηηθφηεηα - αλσξηκφηεηα ( θαη άιια) 

ηελ πξώηε ζεκαηηθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηεξεπλνχληαη ηα παηδηά πνπ 

παξνπζηάδνπλ δηαηαξαρέο, άγρνο - δπζζπκία – ςπραλαγθαζκνύο. 

Σα ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα, παξνπζηάδνληαη 

ζπλνιηθά ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

0
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ανδρεσ γυναικεσ 

ειρά 2 

ειρά 1 



57 
 

 

 

ηε δεύηεξε ζεκαηηθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηεξεπλνχληαη ηα παηδηά πνπ 

παξνπζηάδνπλ δηαηαξαρέο, κνλαρηθόηεηα-βξαδπςπρηζκόο. 

Σα ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα, παξνπζηάδνληαη 

ζπλνιηθά ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

 

 

 

 

ηελ ηξίηε ζεκαηηθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηεξεπλνχληαη ηα παηδηά πνπ 

παξνπζηάδνπλ ςπρνζσκαηηθέο δηαηαξαρέο. 

82% 

18% 

Γράφημα 1 

φνολο διαταραχϊν 

Άγχοσ  

80% 

20% 

Γράφημα 2 

φνολο διαταραχϊν 

Μοναχικότθτα 
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Σα ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα, παξνπζηάδνληαη 

ζπλνιηθά ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

ηελ ηέηαξηε ζεκαηηθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηεξεπλνχληαη ηα παηδηά πνπ 

παξνπζηάδνπλ επηζεηηθόηεηα. 

Σα ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα, παξνπζηάδνληαη 

ζπλνιηθά ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

 

ηελ πέκπηε ζεκαηηθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηεξεπλνχληαη ηα παηδηά πνπ 

παξνπζηάδνπλ παξαβαηηθόηεηα. 

78% 

22% 

Γράφημα 3 

φνολο διαταραχϊν 

Ψυχοςωματικζσ διαταραχζσ 

80% 

20% 

Γράφημα 4 

φνολο διαταραχϊν 

Επικετικότθτα 
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Σα ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα, παξνπζηάδνληαη 

ζπλνιηθά ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

ηελ έθηε ζεκαηηθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηεξεπλνχληαη ηα παηδηά πνπ 

παξνπζηάδνπλ ππεξθηλεηηθόηεηα - αλσξηκόηεηα (θαη άιια). 

 Σα ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα, παξνπζηάδνληαη 

ζπλνιηθά ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

 

 

81% 

19% 

Γράφημα 5 

φνολο διαταραχϊν 

Παραβατικότθτα 

99% 

1% 

Γράφημα 6 

φνολο διαταραχϊν 

Ανωριμότθτα 
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πγθξηηηθόο πίλαθαο 

 

 ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ ηοσ Β΄ ερφηημαηολογίοσ   

Γπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηώλ ηνπ Goodman. 

ην παξφλ εξσηεκαηνιφγην παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο/-νπζεο γνλείο 

ζηελ έξεπλα κε ηε βνήζεηα πηλάθσλ θαη γξαθεκάησλ. Ζ ζεηξά παξνπζίαζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ, αθνινπζεί ηε ζεηξά ησλ 25 εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άγχοσ 
18% 

Μοναχικότθτα 
20% 

Ψυχοςωματικζσ 
διαταραχζσ 

22% 

Επικετικότθτα 
20% 

Παραβατικότθτα 
19% 

Ανωριμότθτα 
1% 

Γράφημα 7 
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 Δπνκέλσο, αξρηθά πξνβάιιεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ παηδηνχ λα αληηιακβάλεηαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ (ελζπλαίζζεζε).  

 

Ζ δπλαηφηεηα ηνπ παηδηνχ λα επηθνηλσλεί κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπ. 

 

 

 

 

90% 

10% 

Γράφημα 10 

υνολικζσ διαταραχζσ 

Διαταραχι ςυναιςκιματοσ 

61% 

39% 

Γράφημα 11 

υνολικζσ διαταραχζσ 

χζςεισ ςυνομθλίκων 
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Παξνπζία ηεο δηαηαξαρήο ηεο δηάζπαζεο  

 

 

Παξνπζία ηεο δηαηαξαρήο ηεο αγσγήο. 

 

 

 

 

89% 

11% 

Γράφημα 12 

υνολικζσ διαταραχζσ 

Διάςπαςθ 

82% 

18% 

Γράφημα 13 

υνολικζσ διαταραχζσ 

Διαταραχι διαγωγισ 
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Παξνπζία ζεηηθήο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. 

 

πγθεληξσηηθόο πίλαθαο γξαθεκάησλ 

 

 

 

 

 

 

78% 

22% 

Γράφημα 14 

υνολικζσ διαταραχζσ 

Θετικι κοινωνικι ςυμπεριφορά 

10% 

39% 

11% 

18% 

22% 

Γράφημα 15 

Διαταραχι ςυναιςκιματοσ 

χζςεισ ςυνομθλίκων 

Διάςπαςθ 

Διαταραχι διαγωγισ 

Θετικι κοινωνικι ςυμπεριφορά 
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Από πόηε ππάξρνπλ νη δπζθνιίεο: 

 

Αλεζπρνύλ ε αλαζηαηώλνπλ ην παηδί 

 

 

 

 

 

68% 

32% 

Γράφημα 15 

6-12 μινεσ 

12+ μινεσ 

43% 

57% 

Γράφημα 16 

Αρκετά 

Πάρα πολφ 
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Απνηεινύλ εκπόδην ζηε δσή ζην ζπίηη 

 

ηηο θηιίεο 

 

87% 

13% 

Γράφημα 17 

το ςπίτι 

Εκτόσ ςπιτιοφ 

63% 

37% 

Γράφημα 18 

τισ φιλίεσ 

ε άλλουσ 
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ηε ζρνιηθή κάζεζε 

 

ηελ ςπραγσγία 

 

 

 

 

 

89% 

11% 

Γράφημα 19 

χολικι μάκθςθ 

Εξωςχολικι 
μάκθςθ 

74% 

26% 

Γράφημα 20 

τθν ψυχαγωγία  

Άλλεσ δραςτθριότθτεσ 
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Δίλαη βάξνο γηα ζαο ή γηα ηελ νηθνγέλεηα 

 

 

Πρόληυη ζσμπεριθοράς ηφν παιδιών - Γράζεις παρέμβαζης ζηο 
ζτολικό πλαίζιο 

 

Γηαθνξεηηθόηεηα 

Α. ΣΟΥΟΙ 

1. Να θαιιηεξγεζεί ε δπλαηφηεηα ησλ καζεηψλ λα εληνπίδνπλ ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο 

δηαθνξέο ησλ αηφκσλ. 

2. Να ελζαξξπλζεί ε απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ αηφκσλ. 

3. Να θαιιηεξγεζεί ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ αιιεινζπκπιεξσκαηηθά θαη 

δεκηνπξγηθά ηε δηαθνξεηηθφηεηα. 

 

Δλζπλαίζζεζε θαη αιιειεγγύε 

Α. ΣΟΥΟΙ 

Να δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο 

1. Να κηιήζνπλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο φηαλ είλαη παξφληεο ζε πεξηζηαηηθά 

εθθνβηζκνχ θαη βίαο ζην ζρνιείν. 

2. Να εληζρπζνχλ ε ελζπλαίζζεζε θαη ε αιιειεγγχε. 

 

44% 

56% 

Γράφημα 21 

Γονείσ 

Οικογζνεια 
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Αληηκεηώπηζε ηνπ εθθνβηζκνύ θαη ηεο βίαο ζην ζρνιείν 

Α. ΣΟΥΟΙ 

1. Να επαηζζεηνπνηεζεί θαη λα θηλεηνπνηεζεί ε καζεηηθή θνηλφηεηα ηφζν ζε 

επίπεδν ζπλαηζζεκαηηθφ, φζν θαη ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε πεξηζηαηηθά 

εθθνβηζκνχ θαη βίαο ζην ζρνιείν. 

2. Να πξνηαζνχλ απφ ηνπο καζεηέο απνηειεζκαηηθνί ηξφπνη αληηκεηψπηζεο 

ηνπ πξνβιήκαηνο. 

3. Να ζπδεηεζεί ν ξφινο ησλ ζπκκαζεηψλ, ησλ δαζθάισλ θαη ησλ γνλέσλ ζε 

πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ θαη βίαο. 

4. Να δνζεί έκθαζε ζην φηη ε θνηλνπνίεζε ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ εθ κέξνπο ησλ 

καζεηψλ δελ απνηειεί «θάξθσκα». 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Ζ εθεβηθή παξαβαηηθφηεηα/απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά είλαη πιένλ έλα απφ ηα 

πην επίθαηξα θαη ηαπηφρξνλα δηαρξνληθά δεηήκαηα πνπ αθνξά ζ‟ έλα ζχλνιν 

παξαγφλησλ, φπσο ζηελ νηθνγέλεηα, ζην ζρνιείν, ζηελ πνιηηεία θαη ζηελ θνηλσλία. Ζ 

εθδήισζε ζπκπεξηθνξψλ εθ κέξνπο ησλ εθήβσλ πνπ δε ζπλάδνπλ ή ππαθνχλ ζηνπο 

νηθνγελεηαθνχο θαη θνηλσληθνχο θαλφλεο θαη πνιιέο θνξέο επηζχξνπλ πνηληθέο 

θπξψζεηο εθιακβάλνληαη σο απνθιίλνπζα ή κε θπζηνινγηθή ζπκπεξηθνξά, ε νπνία 

ρξήδεη κειέηεο θαη αληηκεηψπηζεο.  

Ζ ζεκαζία ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ πεξίνδν ηεο 

εθεβείαο ηνπ παηδηνχ αιιά αθνξά θαη ηελ παηδηθή θαη ελήιηθε δσή ηνπ, 

απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη/-εο εξεπλεηέο/-ηξηεο 

εκπιέθνληαη ζηελ εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο θαη εξκελείαο ηεο 

παξαβαηηθήο /απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο. 

Μέζα απφ ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί έσο ηψξα ζε ειιεληθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν, ν ξφινο ησλ γνλέσλ θαη γεληθφηεξα ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, 

απνδεηθλχεηαη ηδηαηηέξσο θαζνξηζηηθφο ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εθήβσλ, θαζψο ε 

νηθνγέλεηα απνηειεί ηελ πξψηε θνηλσληθή νκάδα κέζα ζηελ νπνία θαιείηαη ν/ε 

θαζέλαο-κία καο, λα αλαπηχμεη ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο εθείλεο πνπ ζα 

ηνπ/ηεο επηηξέςνπλ λα ζπκβηψζεη κε ηα ππφινηπά κέιε φηαλ εληαρζεί ζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ε νηθνγέλεηα σο ζεζκφο ζεσξείηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ππεχζπλε γηα ηελ εθδήισζε ή κε παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο απφ ηνπο/ηηο 

εθήβνπο. 

Δπνκέλσο, ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ γνλέσλ γηα ην δήηεκα θξίλεηαη 

πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο κε ηηο ινηπέο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ δηελεξγνχληαη θαη 

εζηηάδνπλ ζε άιιεο παξακέηξνπο ηνπ θαηλνκέλνπ, φπσο ηα αίηηα, νη ηξφπνη 

αληηκεηψπηζεο, ν ξφινο ζρνιείνπ, ησλ Μ.Μ.Δ., ην bullying θιπ., πξνζδνθά λα 

θσηίζεη θαη απφ κηα άιιε νπηηθή ην θαηλφκελν κε απψηεξν ζθνπφ ηε βαζχηεξε 

θαηαλφεζή ηνπ θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξφιεςε θαη 

αληηκεηψπηζή ηνπ.  

Ζ παξνχζα έξεπλα εζηίαζε ζηηο πιεξνθνξίεο ησλ γνλέσλ γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ ηνπο, πνπ δνπλ ζηελ πφιε ηεο 

Θεζζαινλίθεο, ζρεηηθά κε ην πψο λνεκαηνδνηνχλ ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξά, 
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πνηεο ζηξαηεγηθέο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο είλαη ηθαλέο λα δηαρεηξηζηνχλ ζε 

πξψην επίπεδν ηελ επηζεηηθφηεηα , κέζα θαη έμσ απφ ηελ ηάμε.  

χκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ/-νπζψλ ζηελ έξεπλα ε 

εθδήισζε επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θάπνηνπ/-αο ηφζν πξνο ηνλ/ηελ ίδην/-ηα, φζν θαη 

πξνο ηξίηνπο ζεσξείηαη σο ε ζεκαληηθφηεξε εθδήισζε ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή ηνπ πγεία ηνπ. 

Παξάιιεια, δηαπηζηψζακε φηη νη γνλείο έρνπλ ζπλδέζεη ηελ απνθιίλνπζα 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο, κε ηελ αλππαθνή ησλ θαλφλσλ ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ 

αζέηεζε ησλ θαλφλσλ πνπ ζέηεη θάζε νηθνγέλεηα γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο θαη 

ηε νκαιή ζπλχπαξμε ησλ κειψλ ηεο ζεσξείηαη απφ ηηο ζεκαληηθέο κνξθέο επηζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο εθ κέξνπο ησλ παηδηψλ.  

Δμίζνπ ζεκαληηθή κνξθή απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο είλαη ε άζθεζε βίαο 

εληφο ηνπ ζπηηηνχ. Ζ εθδήισζε ηέηνησλ ζπκπεξηθνξψλ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε 

γεληθφηεξε χπαξμε βίαησλ ζπκπεξηθνξψλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, κεηαμχ ησλ κειψλ 

ηεο, κε απνηέιεζκα ην θαηλφκελν λα ζεσξείηαη σο θάηη θπζηθφ θαη απνδεθηφ. 

Σέινο ζχκθσλα, ινηπφλ, κε ηηο αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ/-νπζψλ, ε 

χπαξμε ελδννηθνγελεηαθψλ πξνβιεκάησλ, ε πνηφηεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζρέζεο 

πνπ νη γνλείο αλαπηχζζνπλ κε ηα παηδηά ηνπο θαη ε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

ίδησλ ησλ γνλέσλ απνηεινχλ ηνπο θξηζηκφηεξνπο παξάγνληεο, πνπ ζπλδένληαη άκεζα 

κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ζηνπο νπνίνπο απνδίδεηαη ε παζνινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

παηδηψλ.  

Όκσο, ην θιίκα θαη ε αηκφζθαηξα ηνπ ζπηηηνχ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ 

θαζνξηζηηθά θαη λα δηακνξθψλνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ ςπρνινγία, ηελ ςπρηθή 

πγεία θαη θαη‟ επέθηαζε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ. Ζ θαθή επηθνηλσλία κε ηα 

παηδηά θαη ε γεληθφηεξε έιιεηςε εξεκίαο ζην ζπίηη, απνηειεί παξάγνληα γηα 

ζπκπεξηθνξέο πςεινχ θηλδχλνπ θαη γηα δηάθνξα ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα, ελψ 

αληίζεηα ε θαιή επηθνηλσλία θαη εηδηθφηεξα κε ηε κεηέξα εληζρχεη ηελ θαιή 

ζσκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θαη πγεία. 

 Σέινο, αλαγλσξίδεηαη φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ ίδησλ ησλ γνλέσλ ιεηηνπξγεί σο 

πξφηππν κίκεζεο ησλ παηδηψλ, ηα νπνία κηκνχληαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ ηνπο, 

ζηνηρείν πνπ ζεκεηψλνπλ θαη άιιεο ζρεηηθέο έξεπλεο  

Ο ρξφλνο πνπ αθηεξψλνπλ νη γνλείο ζηα παηδηά ηνπο γηα δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο θαγεηφ, ζπδήηεζε, παξαθνινχζεζε θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζηελ ηειεφξαζε, θιπ. επεξεάδεη θαηά πνιχ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο.  
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πκπεξάζκαηα κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Α΄εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξνύλ 

ηελ Γηα - πξνζσπηθή θαη Δλδν – πξνζσπηθή πξνζαξκνγή (ΔΓΔΠ) 

Παξαζθεπόπνπινο & Γηαλλίηζαο ( 1999) πξνθχπηεη φηη : 

Πξψηα ζε αλαινγία ηα παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ παζνινγηθή ζπκπεξηθνξά κε 

πνζνζηφ 22%  παηδηά κε άγρνο – δπζζπκία  έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο αιιαγέο γηα 

κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ. Έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ παηδηψλ απηψλ έρνπλ ην ςπρνινγηθφ πξνθίι ηνπ θνβηθνχ 

παηδηνχ ρσξίο απηνπεπνίζεζε. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο είλαη: 

κνλαρηθφ, ακήραλν, θιαςηάξηθν, ζρνιαζηηθφ, ηξνκαγκέλν, ππεξεπαίζζεην, δεηιφ, 

ζιηκκέλν, θνπξαζκέλν, ζθεπηηθφ, ελνρηθφ.  

ε δεχηεξε αλαινγία ηα παηδηά κε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη κε πνζνζηφ 20% 

πνπ παξνπζηάδνληαη κε ην ςπρνινγηθφ πξνθίι ηνπ ζπκσκέλνπ παηδηνχ ρσξίο αηηία. 

Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο είλαη : πεηζκαηάξηθα, εξηζηηθά, 

αξλεηηθά, δειηάξηθα, εθξεθηηθά, επέμαπηα, ελνριεηηθά, απξφβιεπηα, γθξηληάξηθα θαη 

δελ ζπλεξγάδνληαη κε ηα, άιια παηδηά.  

ε ηξίηε αλαινγία ηα παηδηά κε κνλαρηθόηεηα – βξαδπςπρηζκό θαη κε 

πνζνζηφ 20% πνπ παξνπζηάδνληαη κε ην ςπρνινγηθφ πξνθίι ηνπ ηεκπέιηθνπ ε 

αδηάθνξνπ παηδηνχ. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο είλαη : λσρειηθφ, 

ζπλεζηαικέλν, ακέηνρν, νιηγνκίιεην, λσζξφ, αζφξπβν, νλεηξνπφιν, ππνρσξεηηθφ, 

άηνλν, απνθεχγεη ηηο νκαδηθέο εθδειψζεηο. 

ε ηέηαξηε αλαινγία ηα παηδηά κε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη κε πνζνζηφ 19% 

πνπ παξνπζηάδνληαη κε ην ςπρνινγηθφ πξνθίι ηνπ απείζαξρνπ παηδηνχ. 

Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο είλαη: θαηαζηξέθεη, θάλεη θαθέο 

παξέεο, θιέβεη, ην ζθάεη απφ ην ζρνιείν, βξίδεη, ιέεη ςέκαηα, θνξντδεχεη, είλαη 

αδίζηαθην θαη ερζξηθφ. 

ε πέκπηε αλαινγία ηα παηδηά κε ςπρνζσκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη κε πνζνζηφ 

18% πνπ παξνπζηάδνληαη κε ην ςπρνινγηθφ πξνθίι ηνπ αζζεληθνχ παηδηνχ. 

Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο είλαη: αιιεξγίεο, πνλνθέθαινη, 

δαιάδεο, εκέηνπο, ελνχξεζε. 

Έθηα ζε αλαινγία ηα παηδηά κε αλσξηκφηεηα θαη κε πνζνζηφ 1% πνπ 

παξνπζηάδνπλ ζπλήζσο πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη ζε ζνβαξή παζνινγία.   

πκπεξάζκαηα κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Β΄εξσηεκαηνινγίνπ 

Γπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ ηνπ Goodman απν ηνπο γνλείο πξνθχπηεη φηη: 
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Δλδηαθέξνληα ζηνηρεία ζε φ, ηη αθνξά ζηνπο ηξφπνπο πξφιεςεο θαη 

αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ θαη ε 

δπλαηφηεηα ησλ παηδηψλ λα αληηιακβάλνληαη  ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ 

(ελζπλαίζζεζε).  

Αλαθνξηθά κε ην πψο αληηκεησπίδνπλ ηα πεξηζηαηηθά απνθιίλνπζαο 

ζπκπεξηθνξάο, νη γνλείο ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζπδήηεζε κε ηα παηδηά θαη ε έλδεημε 

ελδηαθέξνληνο εθ κέξνπο ηνπο γηα φ, ηη ηα πξνβιεκαηίδεη θαη ηα απαζρνιεί απνηειεί 

ηε ζπρλφηεξε πξαθηηθή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά 

θαη λα έξζνπλ ζε βαζχηεξε θαη ζηελφηεξε επηθνηλσλία θαη επαθή καδί ηνπο. Δπίζεο, 

πνιινί γνλείο αλαθέξνπλ φηη ε δηάζεζε πνηνηηθνχ ρξφλνπ γηα θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο 

παηδηψλ- γνλέσλ κεηψλεη ηελ εθδήισζε αληηθνηλσληθήο θαη αλεπηζχκεηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη εληζρχεη ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε. Χζηφζν, κε ηελ αλάπηπμε θαη 

πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ είζνδν ηνπ δηαδηθηχνπ ζηε δσή φισλ καο, νη γνλείο 

ππνζηεξίδνπλ φηη πνιιέο θνξέο θαηαθεχγνπλ ζε ειεθηξνληθέο πεγέο, βηβιία θαη 

πεξηνδηθά πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα ζρεηηθά δεηήκαηα.  

ην βαζηθφ εξψηεκα αλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηνπ παηδηνχ ηνπο λα 

αληηιακβάλεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ (ελζπλαίζζεζε) ζε πνζνζηφ 10% 

παξνπζηάδεη δηαηαξαρή ζπλαηζζήκαηνο πνπ δελ ηνπ επηηξέπεη  φκσο ηελ 

επηθνηλσλία κε ηνπ ζπλνκειίθνπο ηνπ ζε πνζνζηφ 39% .  

Ζ ζπλνζεξφηεηα φκσο ε παξνπζία θαη άιισλ δηαηαξαρψλ απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ επηθνηλσλία. Έλα πνζνζηφ γχξσ ζην 11% παξνπζηάδεη 

δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο απφ ζπλαηζζεκαηηθνχο θπξίσο παξάγνληεο.  

Έηζη απηφκαηα αλεβαίλνπλ νη δείθηεο ζε πνζνηηθή θιίκαθα ζην 18% ζηα παηδηά , πνπ 

παξνπζηάδνπλ δηαηαξαρή ηεο αγσγήο. Μφιηο έλα 22% παξνπζηάδεη πνζνζηηαία 

πνιχ θαιή ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ε νπνία δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο 

ζπλαλαζηξνθέο ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ αιιά εληζρχεηαη ζεηηθά απφ ηελ αγσγή ζηελ 

νηθνγέλεηα.  

ηε πξνζπαζεί αλαδήηεζεο ησλ αηηηψλ πνπ ππξνδνηνχλ ηηο δηαηαξαρέο θαηαγξάςακε 

ηα εμήο απνηειέζκαηα :  

Οη δπζθνιίεο μεθηλνύλ λα παξνπζηάδνληαη ζε πνζνζηφ 68% απφ ηνπο 6-12 κήλεο θαη 

ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ κεηά ηνπο 12 κήλεο. ρεηηθά πνιχ γξήγνξα κε ηελ αλάπηπμε 

ηνπ παηδηνχ φπνπ φινη νη ηνκείο αλαπηχζζνληαη κε πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο.  
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Οη δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε πνζνζηφ 57% αλεζπρνύλ ή αλαζηαηώλνπλ ην 

ίδην ην παηδί πάξα πνιχ, θαη απνηεινχλ εκπόδην ζηε δσή ζην ζπίηη θαηά 87% ζε 

επίπεδα κε αλεθηηθφηεηαο απφ ηνπο νηθείνπο. 

Φπζηθά έρνπλ θαη ζεκαληηθφηαηεο δπζθνιίεο ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο θίινπο θαη 

ηηο παξέεο ηνπο ζε πνζνζηφ 63% δελ γίλνληαη απνδεθηνί , θνπξάδνπλ ε ηνπο 

εθλεπξίδνπλ.  

Σν εληππσζηαθφ βέβαηα είλαη φηη νη δπζθνιίεο ζηε ζπκπεξηθνξά  επεξεάδνπλ ζε 

πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ζηα 89% ηελ ζρνιηθή κάζεζε.  

Φπζηθά δελ κέλεη αλεπεξέαζηή θαη ε ςπραγσγία θαζψο ηα παηδηά απηά δελ δείρλνπλ 

λα ηθαλνπνηνχληαη κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Πνιχ ζπρλά αιιάδνπλ ελδηαθέξνληα 

θαη αζρνιίεο ηηο νπνίεο δελ ηειεζθνξνχλ.    

ην ζχλνιφ ηεο απηή ε απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά απνηειεί βάξνο γηα ηελ 

νηθνγέλεηα ζε πνζνζηφ 56%  θαη επεξεάδεη φια ηα κέιε. Δίλαη ν κπειάο ηεο 

νηθνγέλεηαο. Έηζη απμάλνληαη νη δείθηεο ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο . 

Οη γνλείο ζην ζχλνιν ηνπο αλαγλσξίδνπλ φηη ε ζπδήηεζε κε ην παηδί απνηειεί 

έλαλ ηξφπν λα αληηκεησπίζνπλ ηηο εθδειψζεηο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο εθ 

κέξνπο ηνπ, σζηφζν ε επίπιεμε θαη ε επηβνιή θάπνηνπ είδνπο ηηκσξίαο, φπσο ε 

ζηέξεζε εμφδνπ,  ζεσξνχλ φηη είλαη απνηειεζκαηηθφηεξεο κέζνδνη. Χζηφζν, απφ ηα 

επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξνβιεκαηηζκφ πξνθαιεί φηη πνιινί γνλείο αζθνχλ 

ζσκαηηθή βία, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

παηδηψλ αλ θαη ε επηζηήκε ηεο Φπρνινγίαο ησλ εθήβσλ θαη ηεο Παηδαγσγηθήο είλαη 

ζήκεξα ηδηαηηέξσο αλαπηπγκέλεο θαη πξνζθέξνπλ πιεζψξα θαη νγθψδε γλψζε γηα ηα 

πξνβιήκαηα ηεο εθεβείαο πξνηείλνληαο παξάιιεια ιχζεηο. 

Σέηνηεο ιχζεηο πξφιεςεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ θαη δξάζεηο παξέκβαζεο 

ζην ζρνιηθφ πιαίζην ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία κε ζηφρνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ζε ηξείο βαζηθνχο άμνλεο :  

Σε δηαθνξεηηθόηεηα 

Όπνπ κέζα απφ δηάδξαζε δφζεθε ε δπλαηφηεηα ηνπο καζεηέο λα εληνπίδνπλ ηηο 

νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ησλ αηφκσλ, λα ελζαξξπλζεί ε απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ άιισλ αιιά θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ αιιεινζπκπιεξσκαηηθά 

θαη δεκηνπξγηθά ηε δηαθνξεηηθφηεηα. Σα πνζνζηά ηεο απνδνρήο ζηελ 

δηαθνξεηηθόηεηα ήηαλ κεγάια ζε πνζνζηφ 73% κε πιήξε θαηαλφεζε θαη αλάπηπμε 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. 
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Σελ ελζπλαίζζεζε θαη αιιειεγγύε 

Γφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα κηιήζνπλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο φηαλ 

είλαη παξφληεο ζε πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ θαη βίαο ζην ζρνιείν θαη λα εληζρχζνπλ 

ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηελ αιιειεγγύε ηνπο ζε πνζνζηφ αξθεηά κεγάιν 46% αλ ην 

ζπγθξίλνπκε κε ηελ ρακειή ηηκή ηνπ 10% απφ ην β΄ εξσηεκαηνιφγην πνπ 

αληρλεχηεθε ε ελζπλαίζζεζε. 

Σελ αληηκεηώπηζε ηνπ εθθνβηζκνύ θαη ηεο βίαο ζην ζρνιείν 

Δπαηζζεηνπνηήζεθε θαη λα θηλεηνπνηήζεθε  ε καζεηηθή θνηλφηεηα ηφζν ζε 

επίπεδν ζπλαηζζεκαηηθφ, φζν θαη ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε πεξηζηαηηθά 

εθθνβηζκνχ θαη βίαο ζην ζρνιείν. Πξνηάζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο απνηειεζκαηηθνί 

ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο αλάινγα ηελ πεξίπησζε θάζε θνξά. 

Δπίζεο ζπδεηήζεθε ν ξφινο ησλ ζπκκαζεηψλ, ησλ δαζθάισλ θαη ησλ γνλέσλ ζε 

πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ θαη βίαο θαη δφζεθε έκθαζε ζην φηη ε θνηλνπνίεζε ηέηνησλ 

πεξηζηαηηθψλ εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ δελ απνηειεί «θάξθσκα» αιιά ζεκαληηθή 

βνήζεηα γηα ηελ απνθπγή αθξαίσλ πεξηζηαηηθψλ.  

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο καο 

απνδεκίσζαλ ζην ηέινο ηεο εξεπλεηηθήο καο δηαδξνκήο.  

 Οη γνλείο ζηηο κέξεο καο θνξησκέλνη κε ηα άγρε θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ 

ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δσήο θαη ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο, βηψλνπλ έληνλα 

ην αίζζεκα ηεο αληθαλφηεηαο, ηεο κεηνλεμίαο θαη ηεο ακεραλίαο, κπξνζηά ζηηο 

πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ εθδειψλνπλ ηα παηδηά ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζην λα θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά ηνπο θαη ληψζνπλ 

αλήκπνξνη λα ζπκβάιινπλ ζηε ιχζε θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο, 

ρξεηάδνληαη ζηήξημε θαη ελίζρπζε ζην δχζθνιν έξγν θαη ξφιν πνπ έρνπλ αλαιάβεη. 

Δπηδεηνχλ ηε βνήζεηα ησλ εηδηθσλ θαη λα πξνζδνθνχλ ηελ βνήζεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ ζρνιείνπ γεληθφηεξα. 

Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε πινπνηνχληαη πνιιά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

πνπ απεπζχλνληαη ζε γνλείο θαη ιεηηνπξγνχλ νη ρνιέο Γνλέσλ. Πξσηαξρηθφο ζηφρνο 

ησλ δξάζεσλ απηψλ, είλαη ε ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηέξα, πνπ 

επηδεηθλχνπλ θαθή εθηέιεζε ησλ γνλετθψλ ηνπο θαζεθφλησλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, 

φπσο παξαδείγκαηνο ράξε δελ έρνπλ ιάβεη νη ίδηνη/-εο επαξθή θξνληίδα απφ ηνπο 

γνλείο ηνπο ή επεηδή έρνπλ ςπρηθέο δπζιεηηνπξγίεο, ή ιφγσ άγρνπο ή ειιείςεη ησλ 

απαξαίηεησλ γλψζεσλ. Οη γνλείο παξαθνινπζνχλ ηηο ρνιέο Γνλέσλ πξνθεηκέλνπ λα 

ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε: 
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 ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, 

 ηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ ησλ παηδηψλ, 

 ηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ παηδηψλ, 

 ηε δηακφξθσζε αζθαινχο νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, 

 ηνλ ηξφπν ππνζηήξημεο θαη ελίζρπζεο ησλ παηδηψλ, 

 ηελ ελεκέξσζε γηα λέα παηδαγσγηθά, ςπρνινγηθά θαη ηαηξηθά δεδνκέλα 

πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ, 

 ηελ αλαλέσζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ λέσλ κεζφδσλ πεηζαξρίαο θαη 

 ηνλ ηξφπν πνπ ζα αλαιάβνπλ κε ηνλ/ηελ ζχληξνθφ ηνπο εμίζνπ ηελ 

αλαηξνθή ησλ παηδηψλ. 

Μηα κεηέξα ζπκκεηέρεη ζε νκάδεο γνλέσλ δηφηη α) ζεσξεί φηη ην παηδί ηεο είλαη 

πξνβιεκαηηθφ θαη ζέιεη λα ην βνεζήζεη, β) επηζπκεί λα βξεη θαη λα θαιχςεη 

πξνζσπηθέο ηεο αλάγθεο, γ) επηδηψθεη λα αλαθαιχςεη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην παηδί ηεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ε ζηάζε ηεο 

κπνξεί λα αιιάμεη ηε ζρέζε απηή. 

Πέξα, ινηπφλ, απφ ηηο ρνιέο Γνλέσλ ν ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο κπνξεί λα 

εληζρπζεί κέζσ πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο ησλ γνλέσλ, γηα ηελ ηδηαίηεξε ςπρνινγία 

ησλ παηδηψλ θαη εθκάζεζε ηαθηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ, κε ηηο νπνίεο νη γνλείο ζα 

πξνζεγγίδνπλ κε κεγαιχηεξε επθνιία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηα παηδηά.  

Απφ ηελ άιιε, ην ζρνιείν σο ζεζκφο πινπνηψληαο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, 

ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ. Ζ 

ζρνιηθή δσή ιεηηνπξγεί σο κηθξφθνζκνο ηεο θνηλσληθήο, νπφηε ζην πιαίζην ηνπ 

ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ εθείλεο νη ζπλζήθεο πνπ δε ζα ελζαξξχλνπλ 

παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο.  

Χζηφζν, ε παξνχζα έξεπλα παξ‟ φιεο ηηο αηζηφδνμεο πξνζέζεηο λα ζπκβάιιεη 

πεξαηηέξσ ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηελ εξκελεία ελφο ηφζν πεξίπινθνπ θαηλνκέλνπ, 

παξνπζηάδεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε.  

Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο θαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ ζηελ πφιε ηεο 

Θεζζαινλίθεο, δειαδή ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ, δηακνξθψλνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν 

πξνθίι εξσηψκελσλ. Δλδερνκέλσο, ηα απνηειέζκαηα ζα κπνξνχζαλ λα 

δηακνξθσζνχλ δηαθνξεηηθά, αλ ζπκπεξηιακβάλνληαλ γνλείο θαη απφ κε αζηηθέο 

πεξηνρέο.  

Δλ θαηαθιείδη, θξίλνπκε απαξαίηεην λα δηεξεπλεζνχλ νη αληηιήςεηο ησλ 

εξσηεζέλησλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί κεγαιχηεξν δείγκα θαη έηζη κεγαιχηεξε 
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αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ θαη δπλαηφηεηα γελίθεπζήο ηνπο. Δμίζνπ ζεκαληηθή 

ελίζρπζε ζηε ζρεηηθή έξεπλα, ζα απνηεινχζε ε κεγαιχηεξε ζε έθηαζε εκπινθή 

εξσηήζεσλ πνηνηηθνχ ραξαθηήξα, νη νπνίεο δίλνπλ κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα θαη 

επειημία ζηνπο/ζηηο ζπκκεηέρνληεο/-νπζεο λα δψζνπλ ηηο δηθέο ηνπο απαληήζεηο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Ερωτηματολόγιο Δια-προςωπικήσ και Ενδο-προςωπικήσ 

προςαρμογήσ (ΕΔΕΠ) 

Παξαζθεπόπνπινο & Γηαλλίηζαο (1999) 

 

ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ έρνπλ θαηαγξαθεί κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

παξαηεξνχληαη ζηελ θαζεκεξηλή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ (ζην ζπίηη, ζην ζρνιείν, 

ζην παηγλίδη, ζηελ εμνρή). Να απαληήζεηε ζε θάζε πεξίπησζε, έρνληαο πάληνηε 

ππφςε ην παηδί πνπ ην φλνκα αλαγξάθεηαη ζηελ πξνεγνχκελε ζειίδα. 

 Ζ ζπκπιήξσζε θάζε εξψηεζεο γίλεηαη σο εμήο: 

Μπξνζηά απφ θάζε εξψηεζε, ππάξρνπλ ν αξηζκνί 0,1,2. 

Γηα θάζε εξψηεζε, πξέπεη λα βάιεηε ζε θχθιν ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ, αθνινπζψληαο 

ηελ εμήο δηαβάζκηζε: 

0. αλ ην ραξαθηεξηζηηθφ δελ απνηειεί πξφβιεκα ζην παηδί. 

1. αλ ππάξρεη πξφβιεκα γηα ην παηδί, αιιά είλαη ζρεηηθά κηθξφ πξφβιεακ. 

2 αλ ην ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ζνβαξφ πξφβιεκα γηα ην παηδί. 

Πξνρσξήζηε ζηηο παξαθάησ ζειίδεο θαη απαληήζηε, κία-κία, φιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνινπζνχλ. 

1 0 1 2 Θέιεη λα γίλεηαη νινέλα ην δηθφ ηνπ. πεηζκαηάξηθν 

2 0 1 2 Όιε ηελ ψξα ραδεχεη,ηεκπειηάδεη, θάζεηαη λσρειηθά. 

3 0 1 2 Γελ έρεη παξέεο, πξνηηκά λα κέλεη κφλν ηνπ 

4 0 1 2 Παξνπζηάδεη ζπρλά δεξκαηηθή αιιεξγία, θαγνχξα 

5 0 1 2 Πξνθαιεί θαπγάδεο, αληηδηθίεο, εξηζηηθή δηάζεζε 

6 0 1 2 Σν απαζρνιεί ν εαπηφο ηνπ, δελ ληψζεη άλεηα, βξίζθεηαη ζε 

ακεραλία 

7 0 1 2 Παξαπνλείηαη ζπρλά φηη έρεη πνλνθεθάινπο 

8 0 1 2 Νηξνπαιφ, ζπλεζηαικέλν 

9 0 1 2 Αληηκηιάεη, είλαη φιν αληηξξήζεηο, πλεχκα αληηινγίαο 

10 0 1 2 Νηψζεη κνλαμηά, πιήμε, αλία 
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11 0 1 2 Βξίζθεηαη ζε ππεξέληαζε, δελ κπνξεί λα εξεκήζεη 

12 0 1 2 Κάλεη ηνλ παιηθαξά-ην ληαή-εθηνμεχεη ζπλερψο απεηιέο 

13 0 1 2 Απνθεχγεη λα αλακηρζεί, πξνηηκά λα κέλεη ακέηνρν, απφκαθξν 

14 0 1 2 Κιαίεη κε ην παξακηθξφ, μεζπάεη εχθνια ζε θιάκαηα, θιαίεη πνιχ 

15 0 1 2 Κάλεη ην αληίζεην απφ απηφ πνπ ηνπ δεηνχλ, αξλεηηζκφο 

16 0 1 2 Μηιάεη ειάρηζηα, είλαη νιηγνκίιεην 

17 0 1 2 Πηζηεχεη φηη δελ ζα ηα θαηαθέξεη, έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο 

18 0 1 2 «Πηάλεηαη ζηα ρέξηα»-παιεχεη κε ηα άιια παηδηά, θηππάεη ηα άιια 

παηδηά 

19 0 1 2 Παξαπνλείηαη ζπρλά φηη έρεη δαιάδεο, ηιίγγνπο 

20 0 1 2 Καηαζηξέθεη μέλα πξάγκαηα, πξνθαιεί ζθφπηκα θζνξά ζε μέλε 

πεξηνπζία 

21 0 1 2 ρνιαζηηθφηεηα ζηελ θαζαξηφηεηα, ζηελ ηάμε, ζηελ 

εθηέιεζε εξγαζηψλ 

22 0 1 2 ηξηγγιίδεη, ρηππηέηαη θάησ, εθξήμεηο ζπκνχ  

23 0 1 2  Δχθνια ηαξάδεηαη θαη ηα ράλεη  

24 0 1 2 Φφβνη γηα αθίλδπλα πξάγκαηα (ζθνηάδη, θαηνηθίδηα δψα)  

25 0 1 2 Έρεη «θαθέο» παξέεο.  

26 0 1 2 Παξαπνληέηαη φηη ληψζεη λαπηία,θάλεη ζπρλά έκεην  

27 0 1 2 Τπεξεπαίζζεην, πιεγψλεηαη κε ηελ παξακηθξή παξαηήξεζε -θξηηηθή 

28 0 1 2 Δπηκέλεη θνξηηθά λα κνλνπσιεί ηελ πξνζνρή ησλ άιισλ  

29 0 1 2 Μέλεη απαζέο, λσζξφ 

30 0 1 2 Ννκίδεη φηη νη άιινη ηνλ θνξντδεχνπλ, ηνλ εηξσλεχνληαη 

31 0 1 2 Εειεχεη ηα άιια παηδηά 

32 0 1 2 Βπδαίλεη ηα δάθηπια 

33 0 1 2 Γεηιφ, άηνικν, πάληα θνβηζκέλν 

34 0 1 2 Κιέβεη ρξήκαηα ή πξάγκαηα 

35 0 1 2 Καπρηέηαη, θνκπηάδεη, θάλεη ην ζπνπδαίν, ηνλ θακπφζν 
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36 0 1 2 Παξνπζηάδεη ζπρλά αιιεξγηθφ ζπλάρη, αιιεξγηθφ άζζκα 

37 0 1 2 Άθεθν, κειαγρνιηθφ, θαηεθέο, ζιηκκέλν 

38 0 1 2 Σν «ζθάεη» απφ ην ζρνιείν, έρεη πνιιέο αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο 

39 0 1 2 Γελ δείρλεη ελδηαθέξνλ γηα φ,ηη γίλεηαη γχξσ ηνπ: δεη ζε δηθφ ηνπ 

θφζκν 

40 0 1 2 Φαίλεηαη λα κε καζαίλεη απφ ηα ζθάικαηά ηνπ 

41 0 1 2 Νηψζεη δηαξθψο θνπξαζκέλν, ληψζεη ρξφληα θφπσζε 

42 0 1 2 Γελ μέξεη λα παίδεη θαη λα ραίξεηαη  

43 0 1 2 Έιιεηςε ζπλεξγαηηθφηεηαο ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

44 0 1 2 Βξίδεη ρπδαία, βιαζθεκεί 

45 0 1 2 Αζφξπβν,πεξλάεη απαξαηήξεην, ζαλ λα κελ είλαη 

«παξψλ» 

46 0 1 2 Δθξεθηηθή ζπκπεξηθνξά, βίαηα μεζπάζκαηα  

47 0 1 2 Νηψζεη φηη είλαη αλεπηζχκεην, φηη δελ ην αγαπάλε.  

48 0 1 2 Δπηηίζεηαη θαη ρηππάεη ηα άιια παηδηά, ζεσξείηαη 

επηθίλδπλν 

49 0 1 2 Γελ αλαθνηλψλεη ηηο ζθέςεηο ηνπ-ηηο επηζπκίεο ηνπ, 

κπζηηθνπάζεηα, θξπςίλνηα  

50 0 1 2 Αξπάδεηαη εχθνια, επέμαπην, επεξέζηζην  

51 0 1 2 Γείρλεη ζαλ λα ην απαζρνιεί θάηη-θάπνηα έγλνηα-πάληα 

ζθεπηηθφ 

52 0 1 2 Ολεηξνπφιεζε-αθεξεκάδα-απιαλέο βιέκκα. 

53 0 1 2 Αξλείηαη λα εθηειέζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ  

54 0 1 2 Γελ ληψζεη θακηά ελνρή ή κεηακέιεηα, φηαλ ζθάιιεη.  

55 0 1 2 Καρχπνπην- δελ εκπηζηεχεηαη θαλέλαλ  

56 0 1 2 «Βξέρεηαη» ζηνλ χπλν ηνπ-ελνχξεζε 

57 0 1 2 Γείρλεη απέρζεηα πξνο ην ζρνιείν  

58 0 1 2 Καζφινπ δηεθδηθεηηθφ- ππεξβνιηθά ππνρσξεηηθφ  
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59 0 1 2 Δλνριεί ηνπ άιινπο, δελ ηνπο αθήλεη ζε εζπρία 

60 0 1 2 Φνβάηαη κήπσο θάλεη ή πεπσο πεη θάηη θαθφ-άζρεκν 

61 0 1 2 Λέεη «κειεηεκέλα» ςέκαηα  

62 0 1 2 παζηηθέο-αθνχζηεο θηλήζεηο- ηηθ.  

63 0 1 2 Γελ κπνξεί λα θαζήζεη θξφληκα, ελνριεηηθφ δηδάλην 

64 0 1 2 Αλέθθξαζην, άηνλν 

65 0 1 2 Αγσλία κήπσο δελ είλαη ηέιεην ζε φ,ηη θάλεη, ηειεηνκαλία 

66 0 1 2 Καηαζηξνθηθή δηάζεζε γηα ηα δηθά ηνπ πξάγκαηα. 

67 0 1 2 Κάλεη θαηεξγαξηέο γηα λα θνξντδέςεη-λα εμαπαηήζεη ηνπο 

άιινπο 

68 0 1 2 Γηαηαξαρέο χπλνπ: λπθηεξηλνί εθηάιηεο- λπθηνβαζία- αυπλία 

69 0 1 2 Ννκίδεη φηη νη άιινη ζέινπλ ην θαθφ ηνπ, φηη ην έρνπλ βάιεη 

«ζην κάηη». 

70 0 1 2 Απαηηεί λα ηθαλνπνηνχληαη νη επηζπκίεο ηνπ ακέζσο -«εδψ θαη 

ηψξα» 

71 0 1 2 Αιιάδεη απφηνκα-μαθληθά δηάζεζε, απξφβιεπην 

72 0 1 2 Δίλαη αδίζηαθην- δελ έρεη θαζφινπ αλαζηνιέο 

73 0 1 2 πκκεηέρεη ζε βαλδαιηζκνχο ή άιιεο παξάλνκεο πξάμεηο 

74 0 1 2 Σξψεη ηα λχρηα ηνπ-νλπρνθαγία 

75 0 1 2 Άζρεκε γιψζζα: βξίδεη, ιέεη βξσκφινγα, απζαδηάδεη 

76 0 1 2 Σξαπιηζκφο 

77 0 1 2 Νηψζεη φηη δελ αμίδεη ηίπνηε, φηη είλαη άρξεζην, ζπλαίζζεκα 

κεηνλεμίαο. 

78 0 1 2 θφπηκε θαζπζηέξεζε λα πάεη ζην ζρνιείν θαη λα κπεη ζηελ 

ηάμε 

79 0 1 2 Θνξπβψδεο, θσλαθιάο, ηαξαρνπνηφο 

80 0 1 2 Αλππάθνπν, απείζαξρν, δελ «αθνχεη» θαλέλα 

81 0 1 2 Παξαπνλείηαη ζπρλά φηη έρεη θνηιφπνλνπο, ζηνκαρφπνλνπο 
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82 0 1 2 Νηψζεη πνιιέο ελνρέο 

83 0 1 2 Σν «ζθάεη» απφ ην ζπίηη. 

84 0 1 2 Γηαηαξαρέο δηαηξνθήο: αλνξεμία-βνπιηκία (αθαηάζρεηε 

πείλα)· απνζηξνθή πξνο νξηζκέλα εδέζκαηα (π.ρ. ην ηπξί) 

85 0 1 2 «Λεξψλεηαη» επάλσ ηνπ εγθφπξεζε 

86 0 1 2 Αγσλία κήπσο δελ επραξηζηήζεη φινπο 

87 0 1 2 Καθία, ερζξφηεηα, εθδηθεηηθφηεηα, κίζνο γηα ηνπο άιινπο 

88 0 1 2 Κάλεη ρξήζε εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ (νηλνπλεπκαηψδε, 

λαξθσηηθά) 

89 0 1 2 Γελ κπνξεί λα δηψμεη απφ ην κπαιφ ηνπ νξηζκέλεο ζθέςεηο, 

έρεη έκκνλεο ηδέεο 

90 0 1 2 Γελ ηθαλνπνηείηαη κε ηίπνηε-κεκςίκνηξν-γθξηληάξηθν 

91 0 1 2 Σν ζηελνρσξεί ε εκθάληζε ηνπ-λνκίδεη φηη είλαη άζρεκν 

92 0 1 2 πκπεξηθέξεηαη ζαλ «κηθξνκέγαινο» 

93 0 1 2 Τπλειία-λπζηαιέν 

94 0 1 2 Γείρλεη αδηαθνξία γηα ηελ επηδνθηκαζία ή ηελ απνδνθηκαζία 

ησλ «κεγαιπηέξσλ» 

95 0 1 2 Απνθεχγεη ηηο νκαδηθέο εθδειψζεηο: εθδξνκέο, πάξηπ 

96 0 1 2 Φνβάηαη λα πάεη ζην ζρνιείν 

97 0 1 2 Γελ εκκέλεη λα ηειεηψζεη φ,ηη αλαιακβάλεη, ηα αθήλεη «ζηε 

κέζε» 

98 0 1 2 Γελ κπνξεί λα θαζήζεη ζε έλα κέξνο, θηλείηαη «ζαλ ζβνχξα», 

ππεξθηλεηηθφηεηα. 

99 0 1 2 Τπεξβνιηθά εμαξηεκέλν-πξνζθνιιεκέλν ζηνπο κεγάινπο 

100 0 1 2 πκπεξηθέξεηαη ζαλ λα είλαη κηθξφηεξεο ειηθίαο 

101 0 1 2 Παξαζχξεηαη εχθνια απφ ηνπο άιινπο 

102 0 1 2 Πξνηηκάεη λα θάλεη παξέα κε κηθξφηεξα παηδηά 

103 0 1 2 Αδέμην, δεκηάξηθν, επηξξεπέο ζηα αηπρήκαηα- έιιεηςε 

ζπληνληζκνχ θηλήζεσλ 
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104 0 1 2 Δλεξγεί ρσξίο λα ζθέπηεηαη-παξνξκεηηθφ 

105 0 1 2 Γελ κπνξείο λα ην εκπηζηεπζείο - είλαη αλεχζπλν 

106 0 1 2 Τπεξαπαζρφιεζε κε ηα ζέκαηαηεο εξσηηθήο νξκήο, πξψηκνο 

απλαληζκφο 

107 0 1 2 Δίλαη παρχζαξθν-ρνληξφ 

108 0 1 2 Έρεη θάπνην ζσκαηηθφ ειάηησκα-δπζκνξθία 

109 0 1 2 πκπεξηθέξεηαη ζαλ λα αλήθεη ζην άιιν θχιν 

110 0 1 2 θφπηκνη απην-ηξαπκαηηζκνί, απεηιεί φηη ζα απηνθηνλήζεη. 

 

Τα πέληε ζύλδξνκα ηνπ ΔΓΔΠ κε ηα ζπκπηώκαηα ηνπ θαζελόο, θαζώο θαη ηα «αηαμηλόκεηα» 

ζπκπηώκαηα 

Δλδν-

πξνζσπηθή 

πξνζαξκνγή 

Άγρνο-Γπζζπκία-

Φπραλαγθαζκφο 

Δξσηήζεηο: 

6,10,11,14,17,21,23,24,2

7,30,32,33,37,41,42,47,5

1,55,60,65,69,74,77,82,8

6,89,91,92,96 

Αξηζκόο ζπκπησκάησλ 

 29 

Μνλαρηθόηεηα-

Βξαδπςπρηζκόο 

Δξσηήζεηο: 

2,3,8,13,16,29,39,45,49,5

2,58,64,93,95 

Αξζκφο ζπκπησκάησλ  

14 

Φπρνζσκαηηθέο 

δηαηαξαρέο 

Δξσηήζεηο: 

4,7,19,26,36,56,62,68,76,

81,84,85 

Αξηζκφο ζπκπησκάησλ  

12 

Γηα-πξνζσπηθή 

πξνζαξκνγή 

Δπηζεηηθόηεηα Δξσηήζεηο: 

1,5,9,12,15,18,22,28,31,3

5,43,46,50,59,63,66,71,7

5,79,90,94 

Αξηζκφο ζπκπησκάησλ  

21 

Παξαβαηηθόηεηα Δξσηήζεηο: 

20,25,34,38,40,44,48,53,

54,57,61,67,70,72,73,78,

80,83,87,88 

Αξηζκφο ζπκπησκάησλ  

20 

Αηαμηλόκεηα 

ζπκπηώκαηα 

Τπεξθηλεηηθφηεηα-

Αλσξηκφηεηα (θαη 

άιια) 

Δξσηήζεηο: 

97, 110 

Αξηζκφο ζπκπησκάησλ  

14 
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Ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυςκολιών 

          R. Goodman (1997) 

  

(ςυμπλθρϊνεται από γονείσ) 

Για κάκε κζμα, ςθμειϊςτε αν Δεν Ιςχφει, Ιςχφει Κάπωσ ι Ιςχφει ίγουρα. Θα μασ 
βοθκοφςε αν απαντοφςατε ςε όλα τα κζματα όςο καλφτερα μπορείτε ακόμα και αν 
δεν είςτε απόλυτα ςίγουροσ/θ ι το κζμα φαίνεται αςτείο! Παρακαλοφμε να 
απαντιςετε βαςιηόμενοι ςτθ ςυμπεριφορά του παιδιοφ κατά τουσ τελευταίουσ ζξι 
μινεσ ι ςτθ διάρκεια αυτισ τθσ ςχολικισ χρονιάσ. 

     Γελ 

ηζρύεη 

Ιζρύεη 

θάπσο 

Ιζρύεη 

ζίγνπξα 

1 Λακβάλεη ππφςε ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ “ “ “ 

2 Αλήζπρνο/ε θαη ππεξδξζηήξηνο/α, δελ κπνξεί λα 

παξακείλεη ήξεκνο/ε, αθίλεηνο/ε γηα πνιχ ψξα.  

“ “ “ 

3 Παξαπνλείηαη ζπρλά γηα πνλνθεθάινπο, πφλνπο ζην 

ζηνκάρη ή αδηαζεζία 

“ “ “ 

4 Μνηξάδεηαη εχθνια κε ηα άιια παηδηά (θεξάζκαηα, 

παηρλίδηα, κνιχβηα θηι) 

“ “ “ 

5 πρλά έρεη μεζπάζκαηα λεχξσλ ή είλαη επέμαπηνο “ “ “ 

6 Μάιινλ κνλαρηθφο/ε, ηείλεη λα παίδεη κφλνο/ε “ “ “ 

7 Γεληθά είλαη ππάθνπνο/ε, ή ζπλήζσο θάλεη φηη 

ηνπ/ηεο δεηνχλ νη ελήιηθεο 

“ “ “ 

8 Σνλ/ελ απαζρνιεί ην παξακηθξφ, ζπρλά θαίλεηαη 

αλήζπρνο/ε 

“ “ “ 

9 Δίλαη πξφζπκνο/ε λα βνεζήζεη θάπνηνλ πνπ είλαη 

πιεγσκέλνο, αλαζηαησκέλνο, ζηεαλρσξεκέλνο, 

άξξσζηνο 

“ “ “ 

10 πλερψο ζηξηθνγπξίδεη λεπξηθά ή δελ ζηέθεηαη 

ήζπρνο/ε, έρεη λεπξηθφηεηα 

“ “ “ 

11 Έρεη ηνπιάρηζηνλ έλα θίιν “ “ “ 

12 πρλά καιψλεη κε ηα άιια παηδηά ή ηα θνξντδεχεη, 

ηα θνβεξίδεη, ηα θηππά 

“ “ “ 
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Έρεηε άιια ζρφιηα ή αλεζπρίεο; 

 

πλνιηθά, λνκίδεηε φηη ην παηδί ζαο έρεη δπζθνιίεο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ 

πεξηνρέο: ζπλαηζζήκαηα, ζπγθέληξσζε, ζπκπεξηθνξά ή δπλαηφηεηα λα ηα πεγαίλεηε θαιά κε 

ηνπο άιινπο αλζξψπνπο; 

 

 Όρη Ναη-θάπνηεο 

δπζθνιίεο 

Ναη-αξθεηέο 

δπζθνιίεο 

Ναη-ζνβαξέο 

δπζθνιίεο 

 

 “ “ “ “ 

13 πρλά είλαη δπζηπρηζκέλνο/ε, απνθαξδησκέλνο/ε ή 

θιαίεη 

“ “ “ 

14 Γεληθά είλαη ζπκπαζήο ζηα άιια παηδηά “ “ “ 

15 Ζ πξνζνρή ηνπ/ηεο δηαζπάηαη εχθνια, 

δπζθνιεχεηαη λα ζπγθεληξσζεί 

“ “ “ 

16 ε θαηλνχξηεο θαηαζηάζεηο είλαη λεπξηθφο/ε ή 

δείρλεη ζπκπεξηθνξά πξνζθφιιεζεο, εχθνια ράλεη 

ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ/ηεο 

“ “ “ 

17 Δίλαη θαιφο/ή κε ηα κηθξφηεξα παηδηά “ “ “ 

18 πρλά ιέεη ςέκκαηα ή εμαπαηά “ “ “ 

19 Σα άιια παηδηά ηνλ/ελ έρνπλ ζην κάηη ή ηνλ/ελ 

θνξντδεχνπλ, ηνλ/ελ θνβεξίδνπλ, ηνλ/ελ ρηππνχλ 

“ “ “ 

20 Πξνζπκνπνηείηαη ζπρλά λα βνεζήζεη  ηνπο άιινπο 

(γνλείο, θαζεγεηέο, άιια παηδηά) 

“ “ “ 

21 Πξηλ θάλεη θάηη ην κειεηάεη πξνζεθηηθά “ “ “ 

22 Κιέβεη απφ ην ζπίηη, ην ζρνιείν ή αιινχ “ “ “ 

23 Σα πεγαίλεη θαιχηεξα κε ηνπο ελήιηθεο παξά κε ηα 

παηδηά 

“ “ “  

24 Έρεη πνιινχο θφβνπο, ηξνκάδεη εχθνια “ “ “ 

25 Φέξλεη ζε πέξαο κία εξγαζία, έρεη θαιή πξνζνρή  “ “ “ 
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Δάλ έρεηε απαληήζεη “Ναη”, παξαθαινχκε λα απαληήζεηε ζηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο ζρεηηθά 

κε απηέο ηηο δπζθνιίεο: 

 

 Απφ πφηε  ππάξρνπλ απηέο νη δπζθνιίεο; 

 

 Ληγφηεξν απφ 

κήλα 

1-5 κήλεο 6-12 κήλεο Πεξηζζφηεξν 

απφ ρξφλν 

 

 “ “ “ “ 

 

 Απηέο νη δπζθνιίεο αλεζπρνχλ ή αλαζηαηψλνπλ ην παηδί ζαο; 

 

 Καζφινπ Μφλν ιίγν Αξθεηά Πάξα πνιχ 

 

 “ “ “ “ 

 

 Οη δπζθνιίεο απνηεινχλ εκπφδην ζηε θαζεκεξηλή δσή ηνπ παηδηνχ ζαο ζηηο παξαθάησ 

πεξηνρέο; 

 

 Καζφινπ Μφλν 

ιίγν 

Αξθεηά Πάξα 

πνιχ 

 

ΕΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ 

 

“ “ “ “ 

ΦΗΛΗΔ 

 

“ “ “ “ 

ΥΟΛΗΚΖ 

ΜΑΘΖΖ 

 

“ “ “ “ 

ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ “ “ “ “ 
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 Οη δπζθνιίεο  είλαη βάξνο γηα ζαο ή γεληθά γηα ηελ νηθνγέλεηα; 

 

 Καζφινπ Μφλν ιίγν Αξθεηά Πάξα πνιχ 

 

 “ “ “ “ 

Φχιν παηδηνχ  Αγφξη “ Κνξίηζη “  Ζκεξνκελία Γέλλεζεο___________ 

Πνηνο ζπκπιήξσζε ην εξσηεκαηνιφγην;  

Παηέξαο “  Μεηέξα “    Άιινο “(δηεπθξηλείζηε:_______________________) 

 

Ευχαριςτοφμε πολφ για τθ βοικεια 
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Ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυςκολιών -μαθητών 

         R. Goodman (1997) 

 

(ζπκπιεξψλεηαη απφ καζεηέο)  

Γηα θάζε ζέκα, ζεκεηψζηε αλ Γελ Ηζρχεη, Ηζρχεη Κάπσο ή Ηζρχεη ίγνπξα. Θα καο βνεζνχζε 

αλ απαληνχζαηε ζε φια ηα ζέκαηα φζν θαιχηεξα κπνξείηε αθφκα θαη αλ δελ είζηε απφιπηα 

ζίγνπξνο/ε ή ην ζέκα θαίλεηαη αζηείν! Παξαθαινχκε λα απαληήζεηε βαζηδφκελνη ζην πσο 

ήηαλ ηα πξάγκαηα γηα ζαο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο έμη κήλεο. 

 

Κσδηθφο_________ Αγφξη “ Κνξίηζη “ Ζκεξνκελία Γέλλεζεο___________ 

     Δεν  

ιςχύει 

Ιςχύει 

Κάπωσ 

Ιςχύει 

ςίγουρα 

1 Πξνζπαζψ λα είκαη αξεζηφο/ή ζηνπο άιινπο. 

Ννηάδνκαη γηα ηα αηζζήκαηά ηνπο 

“ “ “ 

2 Δίκαη αλήζπρνο/ε. Γελ κπνξψ λα θαζήζσ 

ήζπρα γηα πνιιή ψξα 

“ “ “ 

3 Έρσ ζπρλά πνλνθεθάινπο, πφλν ζην ζηνκάρη ή 

αδηαζεζία 

“ “ “ 

4 πλήζσο κνηξάδνκαη κε ηνπο άιινπο (θαγεηφ, 

παηρλίδηα, ζηπιφ θηι) 

“ “ “ 

5 Θπκψλσ πνιχ θαη ζπρλά ράλσ ηε ςπρξαηκία 

κνπ 

“ “ “ 

6 πλήζσο είκαη κφλνο/ε. Γεληθά παίδσ κφλνο/ε ή 

κέλσ κε ηνλ εαπηφ κνπ 

“ “ “ 

7 πλήζσο θάλσ απηφ πνπ κνπ δεηάλε “ “ “ 

8 Αλεζπρψ πνιχ “ “ “ 

9 Βνεζψ θάπνηνλ/α πνπ είλαη πιεγσκέλνο/ε, 

αλαζηαησκέλνο/ε ή αηζζάλεηαη άξξσζηνο/ε 

“ “ “ 

10 πλερψο ζηξηθνγπξίδσ θαη θνπληέκαη “ “ “ 

11 Έρσ έλα/κία  ή πεξηζζφηεξνπο/εο θαινχο/εο  

θίινπο/εο 

“ “ “ 

12 Μαιψλσ πνιχ. Μπνξψ λα αλαγθάδσ ηνπο “ “ “ 
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άιινπο λα θάλνπλ ην δηθφ κνπ 

13 Αηζζάλνκαη ζπρλά δπζηπρηζκέλνο/ε, 

απνθαξδησκέλνο/ε ή θιαίσ 

“ “ “ 

14 Σα άηνκα ηεο ειηθίαο κνπ γεληθά κε ζπκπαζνχλ “ “ “ 

15 Δίκαη ζπρλά αθεξεκέλνο/ε, δπζθνιεχνκαη λα 

ζπγθεληξσζψ 

“ “ “ 

16 Δίκαη λεπξηθφο/ή ζε λέεο θαηαζηάζεηο. Υάλσ 

εχθνια ηελ απηνπεπνίζεζή κνπ 

“ “ “ 

17 Δίκαη θαιφο/ή κε ηα κηθξφηεξα παηδηά “ “ “ 

18 πρλά κε θαηεγνξνχλ φηη ιέσ ςέκκαηα ή 

εμαπαηψ 

“ “ “ 

19 Σα άιια παηδηά ή νη λένη/εο κε θνξντδεχνπλ ή 

κε αγξηεχνπλ 

“ “ “ 

20 πρλά πξνζθέξνκαη λα βνεζήζσ ηνπο άιινπο 

(Γνλείο, θαζεγεηέο, παηδηά) 

“ “ “ 

21 θέθηνκαη πξηλ θάλσ θάηη “ “ “ 

22 Παίξλσ πξάγκαηα πνπ δελ κνπ αλήθνπλ απφ ην 

ζπίηη, ην ζρνιείν ή αιινχ 

“ “ “ 

23 Σα πεγαίλσ θαιχηεξα κε ηνπο ελήιηθεο παξά κε 

άηνκα ηεο ειηθίαο κνπ 

“ “ “  

24 Έρσ πνιινχο θφβνπο, ηξνκάδσ εχθνια “ “ “ 

25 Σειεηψλσ ηε δνπιεηά πνπ θάλσ. Ζ πξνζνρή 

κνπ είλαη θαιή 

“ “ “ 

 

Έρεηε άιια ζρφιηα ή αλεζπρίεο; 

 

 

 

υνολικά, νομίηετε ότι ζχετε δυςκολίεσ ςε μία ι περιςςότερεσ από τισ παρακάτω περιοχζσ: 

ςυναιςκιματα, ςυγκζντρωςθ, ςυμπεριφορά ι δυνατότθτα να τα πθγαίνετε καλά με τουσ 

άλλουσ ανκρϊπουσ; 
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 Όρη Ναη-θάπνηεο 

δπζθνιίεο 

Ναη-αξθεηέο 

δπζθνιίεο 

Ναη-ζνβαξέο 

δπζθνιίεο 

 

 “ “ “ “ 

 

 

Δάλ έρεηε απαληήζεη “Ναη”, παξαθαινχκε λα απαληήζεηε ζηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο ζρεηηθά 

κε απηέο ηηο δπζθνιίεο: 

 

 Απφ πφηε  ππάξρνπλ απηέο νη δπζθνιίεο; 

 

 Ληγφηεξν απφ 

κήλα 

1-5 κήλεο 6-12 κήλεο Πεξηζζφηεξν 

απφ ρξφλν 

 

 “ “ “ “ 

 

 Απηέο νη δπζθνιίεο ζαο αλεζπρνχλ ή ζαο αλαζηαηψλνπλ; 

 

 Καζφινπ Μφλν ιίγν Αξθεηά Πάξα πνιχ 

 

 “ “ “ “ 

 

 Οη δπζθνιίεο απνηεινχλ εκπφδην ζηε θαζεκεξηλή δσή ζηηο παξαθάησ πεξηνρέο; 

 

 Καζφινπ Μφλν 

ιίγν 

Αξθεηά Πάξα 

πνιχ 

 

ΕΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ 

 

“ “ “ “ 

ΦΗΛΗΔ 

 

“ “ “ “ 
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ΥΟΛΗΚΖ 

ΜΑΘΖΖ 

 

“ “ “ “ 

ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ 

 

“ “ “ “ 

 

 Οη δπζθνιίεο  ηαιαηπσξνχλ ηνπο αλζξψπνπο γχξσ ζαο (νηθνγέλεηα, θίινη, θαζεγεηέο 

θηι); 

 

 Καζφινπ Μφλν ιίγν Αξθεηά Πάξα πνιχ 

 

 “ “ “ “ 

 

Ευχαριςτοφμε πολφ για τθ βοικεια 
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Ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυςκολιών - εκπαιδευτικών 

  R. Goodman (1997) 

 

(ςυμπλθρϊνεται από εκπαιδευτικοφσ) 

Για κάκε κζμα, ςθμειϊςτε αν Δεν Ιςχφει, Ιςχφει Κάπωσ ι Ιςχφει ίγουρα. Θα μασ 
βοθκοφςε αν απαντοφςατε ςε όλα τα κζματα όςο καλφτερα μπορείτε ακόμα και αν 
δεν είςτε απόλυτα ςίγουροσ/θ ι το κζμα φαίνεται αςτείο! Παρακαλοφμε να 
απαντιςετε βαςιηόμενοι ςτθ ςυμπεριφορά του παιδιοφ κατά τουσ τελευταίουσ ζξι 
μινεσ ι ςτθ διάρκεια αυτισ τθσ ςχολικισ χρονιάσ. 

 

    Δεν 

ιςχύει 

Ιςχύει 

κάπωσ 

Ιςχύει 

ςίγουρα 

1 Λακβάλεη ππφςε ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

άιισλ 

“ “ “ 

2 Αλήζπρνο/ε θαη ππεξδξαζηήξηνο/α, δελ 

κπνξεί λα παξακείλεη ήξεκνο/ε, αθίλεηνο/ε 

γηα πνιχ ψξα.  

“ “ “ 

3 Παξαπνλείηαη ζπρλά γηα πνλνθεθάινπο, 

πφλνπο ζην ζηνκάρη ή αδηαζεζία 

“ “ “ 

4 Μνηξάδεηαη εχθνια κε ηα άιια παηδηά 

(θεξάζκαηα, παηρλίδηα, κνιχβηα θηι) 

“ “ “ 

5 πρλά έρεη μεζπάζκαηα λεχξσλ ή είλαη 

επέμαπηνο 

“ “ “ 

6 Μάιινλ κνλαρηθφο/ε, ηείλεη λα παίδεη 

κφλνο/ε 

“ “ “ 

7 Γεληθά είλαη ππάθνπνο/ε, ή ζπλήζσο θάλεη 

φηη ηνπ/ηεο δεηνχλ νη ελήιηθεο 

“ “ “ 

8 Σνλ/ελ απαζρνιεί ην παξακηθξφ, ζπρλά 

θαίλεηαη αλήζπρνο/ε 

“ “ “ 

9 Δίλαη πξφζπκνο/ε λα βνεζήζεη θάπνηνλ πνπ 

είλαη πιεγσκέλνο, αλαζηαησκέλνο, 

ζηεαλρσξεκέλνο, άξξσζηνο 

“ “ “ 

10 πλερψο ζηξηθνγπξίδεη λεπξηθά ή δελ 

ζηέθεηαη ήζπρνο/ε, έρεη λεπξηθφηεηα 

“ “ “ 
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11 Έρεη ηνπιάρηζηνλ έλα θίιν “ “ “ 

12 πρλά καιψλεη κε ηα άιια παηδηά ή ηα 

θνξντδεχεη, ηα θνβεξίδεη, ηα θηππά 

“ “ “ 

13 πρλά είλαη δπζηπρηζκέλνο/ε, 

απνθαξδησκέλνο/ε ή θιαίεη 

“ “ “ 

14 Γεληθά είλαη ζπκπαζήο ζηα άιια παηδηά “ “ “ 

15 Ζ πξνζνρή ηνπ/ηεο δηαζπάηαη εχθνια, 

δπζθνιεχεηαη λα ζπγθεληξσζεί 

“ “ “ 

16 ε θαηλνχξηεο θαηαζηάζεηο είλαη λεπξηθφο/ε 

ή δείρλεη ζπκπεξηθνξά πξνζθφιιεζεο, 

εχθνια ράλεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ/ηεο 

“ “ “ 

17 Δίλαη θαιφο/ή κε ηα κηθξφηεξα παηδηά “ “ “ 

18 πρλά ιέεη ςέκκαηα ή εμαπαηά “ “ “ 

19 Σα άιια παηδηά ηνλ/ελ έρνπλ ζην κάηη ή 

ηνλ/ελ θνξντδεχνπλ, ηνλ/ελ θνβεξίδνπλ, 

ηνλ/ελ ρηππνχλ 

“ “ “ 

20 Πξνζπκνπνηείηαη ζπρλά λα βνεζήζεη  ηνπο 

άιινπο (γνλείο, θαζεγεηέο, άιια παηδηά) 

“ “ “ 

21 Πξηλ θάλεη θάηη ην κειεηάεη πξνζεθηηθά “ “ “ 

22 Κιέβεη απφ ην ζπίηη, ην ζρνιείν ή αιινχ “ “ “ 

23 Σα πεγαίλεη θαιχηεξα κε ηνπο ελήιηθεο 

παξά κε ηα παηδηά 

“ “ “  

24 Έρεη πνιινχο θφβνπο, ηξνκάδεη εχθνια “ “ “ 

25 Φέξλεη ζε πέξαο κία εξγαζία, έρεη θαιή 

πξνζνρή  

“ “ “ 

 

Έρεηε άιια ζρφιηα ή αλεζπρίεο; 

 

πλνιηθά, λνκίδεηε φηη απηφ ην παηδί έρεη δπζθνιίεο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ 

πεξηνρέο: ζπλαηζζήκαηα, ζπγθέληξσζε, ζπκπεξηθνξά ή δπλαηφηεηα λα ηα πεγαίλεηε θαιά κε 

ηνπο άιινπο αλζξψπνπο; 

 



98 
 

 Όρη Ναη-θάπνηεο 

δπζθνιίεο 

Ναη-αξθεηέο 

δπζθνιίεο 

Ναη-ζνβαξέο 

δπζθνιίεο 

 

 “ “ “ “ 

 

 

Δάλ έρεηε απαληήζεη “Ναη”, παξαθαινχκε λα απαληήζεηε ζηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο ζρεηηθά 

κε απηέο ηηο δπζθνιίεο: 

 

 Απφ πφηε  ππάξρνπλ απηέο νη δπζθνιίεο; 

 

 Ληγφηεξν απφ 

κήλα 

1-5 κήλεο 6-12 κήλεο Πεξηζζφηεξν 

απφ ρξφλν 

 

 “ “ “ “ 

 

 Απηέο νη δπζθνιίεο αλεζπρνχλ ή αλαζηαηψλνπλ ην παηδί; 

 

 Καζφινπ Μφλν ιίγν Αξθεηά Πάξα πνιχ 

 

 “ “ “ “ 

 

 Οη δπζθνιίεο απνηεινχλ εκπφδην ζηε θαζεκεξηλή δσή ηνπ παηδηνχ ζηηο παξαθάησ 

πεξηνρέο; 

 

 Καζφιν

π 

Μφλν 

ιίγν 

Αξθεηά Πάξα 

πνιχ 

 

ΥΔΔΗ ΜΔ 

ΤΝΟΜΖΛΗΚΟΤ 

 

“ “ “ “ 

ΥΟΛΗΚΖ ΜΑΘΖΖ “ “ “ “ 



99 
 

 

 

 Οη δπζθνιίεο  είλαη βάξνο γηα ζαο ή γεληθά γηα ηελ ηάμε; 

 

 Καζφινπ Μφλν ιίγν Αξθεηά Πάξα πνιχ 

 

 “ “ “ “ 

Δπραξηζηνύκε πνιύ γηα ηε βνήζεηα 

 

Οη ηέζζεξηο ππνθιίκαθεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηώλ 

 

α/α Τπνθιίκαθεο Δξσηήζεηο 

1 Γηαηαξαρέο δηαγσγήο 5,7,12,18,22 

 

2 Γηαηαξαρέο ζπλαηζζήκαηνο 3,8,13,16,24 

 

3 Τπεξθηλεηηθόηεηα/Γηάζπαζε πξνζνρήο 2,10,15,21,25 

 

4 ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο 6,11,14,19,23 

5 Θεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξάο 1,4,9,17,20 
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