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Περίληψη 
Στην παρούσα εργασία γίνεται μία σύντομη αναφορά στη φιλοσοφική, ψυχαναλυτική και κοινωνιολογική 

προσέγγιση της βίας ως χαρακτηριστικό, εκδήλωση ή συνέπεια της ανθρώπινης φύσης και κοινωνίας. 

Εξετάζονται οι παράγοντες με τους οποίους είναι δυνατόν να συνδέονται η βία και η επιθετική 

συμπεριφορά και περιγράφονται οι μορφές βίας και επιθετικότητας που εμφανίζονται στο πλαίσιο των 

σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της 10
ης

 Εκπαιδευτικής Περιφέρειας ΕΑΕ, καθώς και οι 

συνθήκες που ενδεχομένως προκαλούν την εκδήλωσή τους. Εξετάζονται το ερώτημα αν οι μορφές 

επιθετικής συνπεριφοράς ή βίας που εντοπίζονται στις ΣΜΕΑΕ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης διαφοροποιούνται ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά από εκείνες που παρατηρούνταιι 

στα σχολεία της Γενικής Αγωγής αλλά και η συνάφεια της αφετηρίας και της γενεσιουργού αιτίας αυτών. 

Επιπλέον, προσεγγίζεται το θέμα της αποτελεσματικής πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων 

αυτών μέσα στο σχολικό πλαίσιο και διατυπώνονται προτάσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. 

 

Λέξεις κλειδιά: επιθετικότητα, βία, πρόληψη, αντιμετώπιση, αναπηρία, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

Εισαγωγή 
Οι εκδηλώσεις της συμπεριφοράς με χαρακτηριστικά βίας εντοπίζονται στα μικρά παιδιά με 

φωνές, κλωτσιές, κλαψουρίσματα, απότομες αλλαγές στη διάθεση. Με την πάροδο του χρόνου και 

καθώς το παιδί μεγαλώνει οι εκδηλώσεις θυμού και η καταφυγή σε βίαιες συμπεριφορές μειώνονται 

(Κολαΐτης και Κουτουβίδης, 2000). Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες τα παιδιά σχολικής ηλικίας 

εμφανίζουν δυσκολίες στη συμπεριφορά και στη συναισθηματική οργάνωση, οι οποίες εξελίσσονται 

σε επιθετικότητα με σοβαρές συνέπειες στην ψυχοκοινωνική λειτουργικότητά τους και ασφαλώς και 

στην ακαδημαϊκή τους διαδρομή (Kauffman et al 2005). Στα ελληνικά σχολεία των διαφόρων 

βαθμίδων και ειδών παρατηρούνται επίσης προβληματικές συμπεριφορές βίας και επιθετικότητας, οι 

οποίες προκαλούν συχνά ποικίλες, πολύπλοκες και απαιτητικές ως προς την αντιμετώπισή τους 

καταστάσεις σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Η επιθετική συμπεριφορά που εκδηλώνεται στο 

σχολικό χώρο έχει σχέση με τις αλληλεπιδράσεις των παιδιών μεταξύ τους, με τις πιέσεις, το άγχος και 

την αγωνία που μερικά παιδιά εισπράττουν από το πρόγραμμα και τον τρόπο λειτουργίας του 

σχολείου. Μεγαλύτερη είναι η συχνότητα εμφάνισης περιστατικών βίας, επιθετικότητας και 

εκφοβισμού στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ψάλτη και Κωνσταντίνου, 

2007, Αρτινοπούλου, 2001, Pateraki και Houndoumadi, 2001, Μαραγκοπούλου-Γιωτοπούλου, 2010, 

Γαλανάκη 2010). Η καταγραφή της εκδήλωσης επιθετικών ή βίαιων συμπεριφορών στο μαθητικό 

πληθυσμό των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) της 10
ης

 Περιφέρειας 

ΕΑΕ που πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2015 είχε ως στόχο να συγκεντρωθούν ενδεικτικά 

ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα για την ποικιλία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των 

συμπεριφορών στο πλαίσιο ενός προβληματισμού για το θέμα της σχολικής βίας που απασχολεί την 

εκπαιδευτική κοινότητα εδώ και αρκετά χρόνια. 

Ποιες είναι οι βασικές έννοιες που περιγράφουν  περιστατικά βίας και επιθετικότητας; 
 Οι έννοιες «Βία», «Επιθετικότητα», «Εκφοβισμός», «Θύμα», «Θύτης», «Σύγκρουση», δηλώνουν 

εκδηλώσεις συμπεριφοράς, έκφρασης, επικοινωνίας ή κοινωνικής αλληλεπίδρασης στο σχολικό 

πλαίσιο. Σύμφωνα με τους αντίστοιχους λεξικογραφικούς ορισμούς οι έννοιες αυτές ερμηνεύονται ως 

εξής: 

βία είναι η (υλική ή ψυχική) πίεση που ασκεί κάποιος επάνω σε κάποιον άλλο για να του επιβάλει τη 

δική του θέληση, 

επιθετικότητα είναι α) η ιδιότητα του επιθετικού, εκείνου που έχει την τάση να επιτίθεται, β) μορφή 

ανισορροπίας, που εκδηλώνεται ως διάθεση του ατόμου εχθρική και καταστρεπτική για το περιβάλλον 

του, 
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εκφοβισμός είναι η ενέργεια του εκφοβίζω,  εκφοβίζω είναι να κάνω κάποιον να νιώσει φόβο, συνήθως 

προβάλλοντας επικείμενο κακό ή απειλώντας τον, και για να μπορέσω να του επιβάλω τη θέλησή μου, 

θύμα είναι α) αυτός που υφίσταται τα αποτελέσματα μιας κακόβουλης συμπεριφοράς, β) αυτός που 

γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης συνειδητά ή ασυνείδητα, 

θύτης (μτφ.) είναι  αυτός που διέπραξε μια βίαιη ή εγκληματική ενέργεια εναντίον κάποιου, 

σύγκρουση είναι α) η έντονη αντίθεση ανάμεσα σε άτομα ή σε ομάδες β) η κατάσταση που 

δημιουργείται από την ύπαρξη αντίθετων και ασυμβίβαστων επιθυμιών, στόχων  (Λεξικό κοινής 

νεοελληνικής,  www.greek-language.gr/greekLang/index.html). 

 

Προβληματισμοί και ερωτήματα. 
Οι προβληματισμοί που προκύπτουν σχετικά με τα περιστατικά βίας ή επιθετικότητας που 

εκδηλώνονται και περιγράφονται ως τέτοια στις ΣΜΕΑΕ μπορούν να εντοπιστούν στα παρακάτω 

ερωτήματα: 

Η βία και η επιθετικότητα είναι εγγενές ή επίκτητο χαρακτηριστικό στη συμπεριφορά και στην 

κοινωνική ζωή του ανθρώπου;  

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά και η αιτιολογία των συμπεριφορών και περιστατικών βίας και 

επιθετικότητας στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης; 

Ποιοι είναι οι δημιουργοί και οι αποδέκτες ή κοινωνοί αυτών των συμπεριφορών και περιστατικών; 

Ποια είναι η σχέση τους με το φαινόμενο της σχολικής βίας και του εκφοβισμού που παρατηρείται στις 

σχολικές μονάδες τυπικής εκπαίδευσης; 

Με ποιους τρόπους μπορούμε να προλάβουμε, να αποτρέψουμε ή να αντιμετωπίσουμε την εκδήλωση 

αυτών των συμπεριφορών και περιστατικών; 

 

Ένα σύντομο ταξίδι στην «προϋπάρχουσα γνώση». 
Σύμφωνα με τον Ησίοδο, η Βία ήταν θεότητα, κόρη του Πάλλαντα και της Στυγός. Μαζί με τα 

αδέρφια της Κράτος, Ζήλος και Νίκη ήταν οι μόνιμοι συνοδοί του Δία, καθώς είχαν πολεμήσει μαζί με 

τη μητέρα τους στο πλευρό του στην Τιτανομαχία. Στη Θεογονία (στιχ. 385) αναφέρεται ότι  

Στὺξ δ᾽ ἔτεκ᾽ Ὠκεανοῦ θυγάτηρ Πάλλαντι μιγεῖσα 

Ζῆλον καὶ Νίκην καλλίσφυρον ἐν μεγάροισι 

καὶ Κράτος ἠ δὲ Βίην ἀριδείκετα γείνατο τέκνα 

(και η Στύγα, του Ωκεανού η κόρη, έσμιξε με τον Πάλλαντα και γέννησε μες στο σπίτι της το Ζήλο και 

τη Νίκη που ωραίους αστραγάλους έχει, το Κράτος και τη Βία, παιδιά περίφημα). 

Στο έργο του Αισχύλου «Προμηθέας δεσμώτης» το Κράτος και η Βία μαζί με τον απρόθυμο 

Ήφαιστο οδηγούν τον Προμηθέα σε ένα έρημο μέρος της Σκυθίας και τον καθηλώνουν πάνω σε ένα 

βράχο, υπακούοντας στην εντολή του Δία, καθώς ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς και τη 

χάρισε στους ανθρώπους (Στεφανόπουλος κ.ά, 2012). 

Ο Πλάτωνας στον Πρωταγόρα (358d) διατυπώνει την άποψη ότι κανένας άνθρωπος, ο οποίος 

γνωρίζει το αγαθό (καλό) δεν είναι δυνατόν να επιλέξει οτιδήποτε άλλο. Η θεώρηση αυτή 

επαναλαμβάνεται στην Πολιτεία (Πλάτωνος Πολιτεία ΙΧ, 589c) καθώς υποστηρίζεται ότι κανείς δεν 

πράττει το κακό με τη θέλησή του. Ενώ σύμφωνα με την Αριστοτελική αντίληψη, πολλές φορές οι 

επιθυμίες ή διαθέσεις ενός ανθρώπου συγκρούονται με τη λογική του, υπό την έννοια ότι μπορεί να 

επιθυμεί κάτι κακό, ενώ γνωρίζει ότι αυτό είναι πράγματι κακό. Η καλλιέργεια της αρετής 

επιτυγχάνεται από τον συγκερασμό της φυσικής προδιάθεσης και της επαρκούς παιδείας (Αριστοτέλης, 

Ηθικά Νικομάχεια). 

Ο Freud και η ψυχαναλυτική προσέγγιση ορίζουν την επιθετικότητα ως αυθύπαρκτη ιδιότητα της 

ανθρώπινης φύσης καθώς θεωρείται φυσιολογικό φαινόμενο, χαρακτηριστικό του ανθρώπου και της 

κοινωνικής ζωής, βασικό στη διαδικασία ανάπτυξης και ενηλικίωσης του ατόμου και αναπόφευκτη 

εκδήλωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η βία και η επιθετικότητα δρουν θετικά στην εξέλιξη καθώς 

με την καταπίεσή τους γεννιέται και σώζεται ο ανθρώπινος πολιτισμός (Freud, 1955). 

Σύμφωνα με τις κοινωνιολογικές θεωρίες, η βία και η επιθετικότητα είναι επίκτητες 

συμπεριφορές που συνδέονται με τη δομή και τη λειτουργία της κοινωνίας ενώ η θεωρία της 

κοινωνικής μάθησης υποστηρίζει ότι η επιθετικότητα, όπως και άλλες μορφές συμπεριφοράς, είναι 

αποτέλεσμα αξιών, αμοιβών και προτύπων στα οποία είναι εκτεθειμένο το άτομο. Τα παιδιά μαθαίνουν 

να είναι επιθετικά και συγκρούονται με το περιβάλλον τους όταν μιμούνται ανάλογες πράξεις. Ωστόσο 

οι συγκρούσεις φαίνεται να είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη των παιδιών. Για τον Piaget η 

σύγκρουση δημιουργεί περιβάλλον γνωστικής ανισορροπίας μέσω της οποίας τα παιδιά αναζητούν πιο 

εξελιγμένες αντιλήψεις, εγκαταλείποντας τα γνωστικά μοντέλα που δεν επιτρέπουν τη διαχείρισή της. 

Επιπλέον, οι συγκρούσεις θεωρούνται απαραίτητο στοιχείο για την εξελισσόμενη γνωστική και λογική 

ανάπτυξη των παιδιών έχουν κοινωνικό ρόλο, εντάσσονται στη Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης και 

οδηγούν στη γνωστική και συναισθηματική ενδυνάμωση, καθώς τα παιδιά μέσω της αλληλεπίδρασης 
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έχουν την ευκαιρία να εσωτερικεύσουν τις νέες γνώσεις και να τις συνδέσουν με τις προϋπάρχουσες. 

Τα παιδιά μαθαίνουν με έναν ενεργητικό τρόπο και οικοδομούν τη γνώση, αλληλεπιδρώντας με τα 

πρόσωπα, τα πράγματα και τις καταστάσεις. Η εκδήλωση ή μίμηση της επιθετικής συμπεριφοράς 

εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και συνδέεται με τις γνωστικές λειτουργίες 

του ατόμου. Οι συγκρούσεις στο σχολικό πλαίσιο είναι αναπόφευκτες αλλά και αναγκαίες, έχουν 

δυναμική που μέσω της κατάλληλης διαχείρισης μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη και κατάκτηση 

κοινωνικών και ακαδημαϊκών δεξιοτήτων (Bandura, 1973, Erikson, 1963, Vygotsky, 1978, Piaget, 

1932).  

 

Επιθετικότητα και βία στο σχολείο. 
Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην εκδήλωση της επιθετικότητας και βίαιης συμπεριφοράς των 

μαθητών/τριών στο σχολείο μπορεί είναι ατομικοί, οικογενειακοί και κοινωνικοί. Οι ατομικοί 

παράγοντες συνδέονται με τη βιολογία και την ψυχολογία του ατόμου, οι οικογενειακοί αφορούν τις 

σχέσεις γονέων μεταξύ τους, την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του οικογενειακού κλίματος, τις 

πρώιμες εμπειρίες ανατροφής, στάσεις γονέων απέναντι στα παιδιά, κ.ά. Τέλος, οι κοινωνικοί 

παράγοντες έχουν σχέση με τον κοινωνικό περίγυρο, την κοινωνική βία, το υποβαθμισμένο σχολικό 

πλαίσιο, τα σχολεία με σαφή τιμωρητική ή ανταγωνιστική πολιτική, από όπου απουσιάζουν οι 

πρακτικές του δημοκρατικού σχολείου για όλους/ες (Χηνάς και Χρυσαφίδης, 2000).  

Τα κριτήρια που οριοθετούν την έκφανση της σχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμού είναι 

η απρόκλητη και εσκεμμένη αρνητική πράξη ή επιθετική συμπεριφορά που επαναλαμβάνεται ως 

αποτέλεσμα της ύπαρξης ανισορροπίας δύναμης ή εξουσίας και έχει αρνητικές επιπτώσεις και 

αποτελέσματα. Ειδικότερα, ο Olweus θεωρεί ότι ο σχολικός εκφοβισμός και η βία είναι το φαινόμενο 

κατά το οποίο ένα παιδί είναι αποδέκτης σε αρνητικές πράξεις που ασκούνται σε αυτό κατ’ επανάληψη 

και σε διάρκεια χρόνου από ένα άτομο ή περισσότερα. Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να είναι 

λεκτικός, συναισθηματικός, ψυχολογικός, σωματικός, κοινωνικός, σεξουαλικός, ρατσιστικός, ο 

εκφοβισμός μέσω εκβιασμού και ο εκφοβισμός μέσω του διαδικτύου ή των κοινωνικών μέσων 

δικτύωσης (Olweus, 1997).  

 

Μορφές βίας, επιθετικότητας και συγκρούσεων στις ΣΜΕΑΕ 
Οι μορφές βίαιης και επιθετικής συμπεριφοράς ή συγκρούσεων που παρατηρούνται στα σχολεία 

της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης συνδέονται άμεσα με τις Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες των 

μαθητών/τριών και με αυτόν τον τρόπο διαφοροποιούνται εκ προοιμίου από εκείνες που 

αναπτύσσονται στις σχολικές μονάδες της τυπικής εκπαίδευσης. Άτομα με αυτισμό ή Νοητική 

Αναπηρία επιδεικνύουν συχνά συμπεριφορές που είναι επικίνδυνες για τον εαυτό τους και τους άλλους 

και δημιουργούν προβλήματα στη μάθηση και στην καθημερινή ζωή τους. Οι πιο συνηθισμένες 

επιθετικές συμπεριφορές σε παιδιά που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες είναι η αυτοτραυματική 

συμπεριφορά, η επιθετικότητα προς άλλα άτομα ή αντικείμενα και οι στερεοτυπίες. Άμεσες είναι οι 

επιδράσεις τέτοιων συμπεριφορών, δημιουργώντας προβλήματα σε όσους/ες φροντίζουν ή 

εκπαιδεύουν τα άτομα αυτά (οικογένεια, σχολείο, συνομήλικοι) (Κολαΐτης και Κουτουβίδης, 2000). 

 Στο μαθητικό πληθυσμό των ΣΜΕΑΕ εκδηλώνονται αυτοτραυματισμοί και στερεοτυπίες οι 

οποίοι/ες μπορεί να συνοδεύονται από επιθετική συμπεριφορά σε συνομήλικους, καθώς και 

επιθετικότητα ή βίαιες συμπεριφορές σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/ήτριες που ενίοτε περιλαμβάνουν 

καταστροφή και φθορά υλικών. 

Ο αυτοτραυματισμός (αυτοτιμωρία) που μπορεί να εξελιχθεί και σε στερεοτυπία είναι η σκόπιμη 

ενέργεια του ατόμου να βλάψει σωματικά και ψυχικά τον εαυτό του. Το παιδί, ο/η έφηβος/η, ο/η 

νέος/α μπορεί να χαράξει το δέρμα του/της με ξυριστικές λεπίδες ή κομμάτια από γυαλί, να 

προκαλέσει έγκαυμα, να χτυπήσει κάποιο μέρος του σώματος, να ξύσει και να πειράξει παλιές πληγές 

ή να μην αφήσει νέες να επουλωθούν, να τραβήξει τα μαλλιά του/της και να εισχωρήσει αντικείμενα 

στο σώμα του/της. Το κόψιμο ή χαράκωμα είναι η πιο τυπική μορφή αυτοτραυματισμού μεταξύ 

παιδιών εφηβικής ηλικίας. Συχνότερα εμφανίζεται σε παιδιά και εφήβους με βαριά νοητική 

καθυστέρηση, ιδιαίτερα σε άτομα με αυτισμό ή αυτιστικά χαρακτηριστικά και μάλιστα, μικρότερα των 

30 ετών. Είναι πιθανόν η αυτοτραυματική συμπεριφορά να είναι η μοναδική λειτουργικά ισοδύναμη 

συμπεριφορά για τα παιδιά με βαριά νοητική καθυστέρηση, καθώς οι αλληλεπιδραστικές 

συμπεριφορές επικοινωνίας που έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν με το εξωτερικό περιβάλλον 

είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Η αυτοτραυματική συμπεριφορά μπορεί να προέρχεται και από 

κακοποίηση και κατά εξακολούθηση αποστέρηση. Επίσης, ο αυτοτραυματισμός και η στερεοτυπική 

συμπεριφορά είναι δυνατόν να συνδέονται με καταστάσεις έντονου άγχους και να λειτουργούν ως 

μέσα εκτόνωσης αυτού ή ως μορφή επικοινωνίας με το περιβάλλον (Κολαΐτης και Κουτουβίδης, 

2000). 



Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις ΣΜΕΑΕ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης της 10
ης

 Περιφέρειας οι στερεοτυπικές συμπεριφορές και οι μορφές αυτοτραυματισμού 

που παρατηρούνται στους/στις μαθητές/ήτριες αφορούν ξύσιμο πληγών, τράβηγμα μαλλιών, ξερίζωμα 

τριχών, χτύπημα κεφαλιού ή προσώπου, ονυχοφαγία, σκίσιμο ρούχων, τρίξιμο δοντιών, κόψιμο, 

χαράκωμα, δάγκωμα χεριών ή ακροδακτύλων, κατάποση αντικειμένων, τσιμπήματα, γραντζουνιές, 

καταναγκασμούς, όπως συνεχές πλύσιμο χεριών, ακατάπαυστη ομιλία, ακατάσχετο υβρεολόγιο κ.ά. Η 

επιθετική συμπεριφορά ή άσκηση βίας σε συνομήλικους εκδηλώνονται με εκσφεντόνιση καρέκλας ή 

θρανίου, με τράβηγμα μαλλιών, επίθεση με το κεφάλι, με γροθιές, με κλωτσιές, με σπρώξιμο, με 

δάγκωμα, με σφίξιμο λαιμού ή σώματος, με αφαίρεση προσωπικών αντικειμένων (π.χ. άρπαγμα 

γυαλιών οράσεως), με σεξουαλική επιθετικότητα και διέγερση ή με απειλές και ύβρεις. Παρατηρείται 

το φαινόμενο της επιθετικότητας και βίαιης συμπεριφοράς και προς εκπαιδευτικούς. Έχουν 

καταγραφεί περιστατικά σωματικής βίας με κλωτσιές, με αγκωνιές, με δάγκωμα, με σφίξιμο λαιμού, 

με τράβηγμα μαλλιών με ύβρεις και εκτόξευση απειλών, με φτύσιμο κ.ά. Οι ενέργειες αυτές είναι 

δύσκολο να θεωρηθούν ως στοχευμένες, καθώς τις περισσότερες φορές αποτελούν συνέπεια της 

διαταραχής του μαθητή ή της μαθήτριας, ωστόσο τα στοιχεία της επανάληψης, της διάρκειας σε βάθος 

χρόνου και των αρνητικών επιπτώσεων υφίστανται και σε αυτές τις περιπτώσεις, ενώ η εμπρόθετη 

ενεργοποίηση βίαιης συμπεριφοράς έχει παρατηρηθεί και καταγραφεί από τα σχολεία. Τα ποιοτικά και 

ποσοτικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από τις ΣΜΕΑΕ υποδεικνύουν, όπως είναι αναμενόμενο, ότι 

υπάρχουν διαφορές αναφορικά με τη συχνότητα εμφάνισης και την ποιότητα των αντιδράσεων και 

συμπεριφορών μεταξύ μαθητών/τριών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η 

συχνότητα εμφάνισης, η ένταση και η δριμύτητα των επιθετικών ή βίαιων περιστατικών που 

καταγράφονται στις ΣΜΕΑΕ Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι μειωμένες σε 

σύγκριση με αυτές που καταγράφονται στις ΣΜΕΑΕ της Δευτεροβάθμιας, όπου υπάρχουν και 

ενήλικες μαθητές/ήτριες με πολλαπλά προβλήματα. 

Διαπιστώθηκε ότι σε σύνολο 192 αγοριών που φοιτούν σε ειδικά νηπιαγωγεία και ειδικά σχολεία 

της Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας και Πέλλας (ποσοστό 76,8 του μαθητικού πληθυσμού 

της καταγραφής) τα 46 (ποσοστό 17,6) εκδηλώνουν επιθετικότητα ως εξής:  

13 μαθητές εμφανίζουν επιθετικότητα σε συνομήλικους και εκπαιδευτικούς, 

11 μαθητές εμφανίζουν μόνο αυτοτραυματική συμπεριφορά,  

8 μαθητές εμφανίζουν επιθετικότητα μόνο σε συνομήλικους,  

6 μαθητές αυτοτραυματίζονται και εμφανίζουν επιθετικότητα σε συνομήλικους και εκπαιδευτικούς,  

5 μαθητές εμφανίζουν επιθετικότητα μόνο σε εκπαιδευτικούς.  

2 μαθητές αυτοτραυματίζονται και εμφανίζουν επιθετικότητα σε εκπαιδευτικούς,  

1 μαθητής αυτοτραυματίζεται και εμφανίζει επιθετικότητα σε συνομήλικους.  

Αναφορικά με τις επιθετικές ή βίαιες συμπεριφορές που εντοπίζονται στα κορίτσια, παρατηρείται 

ότι η συχνότητα αυτών είναι περιορισμένη, λαμβάνοντας υπ΄όψιν ασφαλώς ότι ο πληθυσμός των 

κοριτσιών στα σχολεία είναι σημαντικά μικρότερος. Στο μαθητικό σύνολο 260 παιδιών της 

καταγραφής, τα 68 είναι κορίτσια (ποσοστό 26,1%) και από αυτά τα 11 (ποσοστό 4, 1%) εκδηλώνουν 

επιθετικότητα ως εξής: 

5 μαθήτριες εμφανίζουν μόνο αυτοτραυματική συμπεριφορά,  

1 μαθήτρια αυτοτραυματίζεται και εμφανίζει επιθετικότητα σε συνομήλικους και εκπαιδευτικούς,  

1 μαθήτρια αυτοτραυματίζεται και εμφανίζει επιθετικότητα σε εκπαιδευτικούς,  

1 μαθήτρια αυτοτραυματίζεται και εμφανίζει επιθετικότητα σε συνομήλικους,  

1 μαθήτρια εμφανίζει επιθετικότητα σε συνομήλικους και εκπαιδευτικούς, 

1 μαθήτρια εμφανίζει επιθετικότητα μόνο σε συνομήλικους,  

1 μαθήτρια εμφανίζει επιθετικότητα μόνο σε εκπαιδευτικούς. 

Τα δεδομένα από τις ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μαρτυρούν μία κατάσταση 

επιβαρυμένη αναφορικά με τις εκδηλώσεις επιθετικότητας και βίαιης συμπεριφοράς.  

Σε σύνολο 234 αρρένων (ποσοστό 64,1% του μαθητικού πληθυσμού Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης της καταγραφής), οι 78 παρουσιάζουν επιθετικότητα (ποσοστό 33,3% των μαθητών) ως 

εξής: 

22 μαθητές εμφανίζουν επιθετικότητα μόνο σε συνομήλικους, 

20 μαθητές εμφανίζουν επιθετικότητα σε συνομήλικους και εκπαιδευτικούς, 

15 μαθητές αυτοτραυματίζονται και εμφανίζουν επιθετικότητα σε συνομήλικους και εκπαιδευτικούς,  

9 μαθητές εμφανίζουν μόνο αυτοτραυματική συμπεριφορά,  

7 μαθητές αυτοτραυματίζονται και εμφανίζουν επιθετικότητα σε συνομήλικους,  

3 μαθητές εμφανίζουν επιθετικότητα μόνο σε εκπαιδευτικούς,  

2 μαθητές αυτοτραυματίζονται και εμφανίζουν επιθετικότητα σε εκπαιδευτικούς,  



Σε σύνολο 131 θηλέων (ποσοστό 35,89% του μαθητικού πληθυσμού Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης της καταγραφής), 34 μαθήτριες (ποσοστό 25,95% των θηλέων) εκδηλώνονται με 

επιθετικότητα ως εξής: 

12 μαθήτριες εμφανίζουν μόνο αυτοτραυματική συμπεριφορά,  

8 μαθήτριες εμφανίζουν επιθετικότητα μόνο σε συνομήλικους,  

4 μαθήτριες αυτοτραυματίζονται και εμφανίζουν επιθετικότητα σε συνομήλικους και εκπαιδευτικούς,  

4 μαθήτριες εμφανίζουν επιθετικότητα σε συνομήλικους και εκπαιδευτικούς, 

3 μαθήτριες αυτοτραυματίζονται και εμφανίζουν επιθετικότητα σε συνομήλικους  

2 μαθήτριες εμφανίζουν επιθετικότητα μόνο σε εκπαιδευτικούς. 

1 μαθήτρια αυτοτραυματίζεται και εμφανίζει επιθετικότητα σε εκπαιδευτικούς.  

Συνοψίζοντας τα στοιχεία που παρέδωσαν τα σχολεία παρατηρείται ότι η επιθετικότητα προς 

τους/τις συμμαθητές/ήτριες, τους/τις εκπαιδευτικούς και τους εαυτούς τους (αυτοτραυματισμός) είναι 

οι πιο συχνές μορφές βίας με τα ποσοστά να αυξάνονται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ο 

αυτοτραυματισμός είναι δυνατόν να μην συνοδεύεται από άλλου είδους βίαιη συμπεριφορά, αλλά 

φαίνεται σε πολλές περιπτώσεις να αποτελεί συνοδό στοιχείο της επιθετικότητας. Παράλληλα, 

εντοπίζονται μαθητές και μαθήτριες που εκφράζουν την επιθετικότητά τους μόνο στους/στις 

συμμαθητές/ήτριές τους και μαθητές και μαθήτριες με επιθετικότητα τόσο προς τους συνομήλικους 

όσο και προς τους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, άσκηση σχολικού εκφοβισμού αποδίδεται σε τρεις μόνο 

μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την καταγραφή. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα 

παιδιά με ΕΕΑ ή και Αναπηρία καθώς αναπτύσσονται και αλλάζουν εκπαιδευτική βαθμίδα 

εκδηλώνουν πιο συχνά την επιθετικότητά τους και τη διάθεσή τους για σύγκρουση. Διαφοροποίηση 

εντοπίζεται και μεταξύ των δύο φύλων, καθώς παρατηρείται μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα 

αγόρια (17,6) παρά στα κορίτσια (4,1%) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ενώ στη Δευτεροβάθμια το 

ποσοστό των μαθητριών (25,95%) αυξάνεται, πλησιάζοντας εκείνο των μαθητών (33,3%).  

 Παρατίθενται ορισμένα περιστατικά επιθετικής συμπεριφοράς από την καθημερινή εμπειρία των 

σχολείων:  

Μαθήτρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και ψυχαναγκαστική 

συμπεριφορά τραβάει και αφαιρεί τα μαλλιά της ή τις τρίχες στον πήχυ του χεριού της, ξύνει τις 

πληγές της και προσπαθεί να εφαρμόσει τις ίδιες συμπεριφορές και σε ανθρώπους που γνωρίζει για 

πρώτη φορά ή σε ανθρώπους που αγαπά. 

Μαθητής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με Νοητική Αναπηρία όταν βρίσκεται σε υπερδιέγερση χτυπά 

με τα χέρια του το κεφάλι του, επιφάνειες και ανθρώπους γύρω του. 

Μαθητής έφηβος, με Νοητική Ανωριμότητα και πολιτισμική αποστέρηση χαρακώνει μέρη του 

σώματός του. 

Μαθητής ενήλικας με σύνθετες γνωστικές και συναισθηματικές δυσκολίες επιτίθεται με σωματική βία 

σε συγκεκριμένους/ες συμμαθητές/τριες και σε συγκεκριμένους/ες εκπαιδευτικούς. 

Μαθητής/ήτρια Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκτίθεται επανειλημμένα σε αρνητικές 

πράξεις βίας και επιθετικότητας άλλου/ης, δίχως να συμμετέχει ενεργά σε αυτές. 

Μαθητής/ήτρια Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποκλείει άλλον/η από μία 

δραστηριότητα ή από την πρόσβαση σε χώρο ή πρόσωπο με στόχο να εμποδίσει την ολοκλήρωση των 

επιθυμιών του/της. 

Μαθητές/ήτριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκτίθενται σε πράξεις εκφοβισμού από μαθητή με 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, ο οποίος στοχεύει συνήθως σε παιδιά μικρότερης ηλικίας. 

Μαθητές/ήτριες σε αμαξίδιο υφίστανται χειροδικία από μαθητή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Περιστατικά κατά τα οποία οι εκπαιδευτικοί γίνονται αποδέκτες επιθετικής ή βίαιης συμπεριφορά 

έχουν καταγραφεί ως εξής: 

Εκπαιδευτικός/οί είναι αποδέκτες της βίας και της επιθετικής συμπεριφοράς μαθητή/ήτριας της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του διαλείμματος ή και στην ώρα του μαθήματος. 

Εκπαιδευτικός/οί γίνονται κοινωνοί της αυτοτραυματικής συμπεριφοράς του/της μαθητή/ήτριας στην 

προσπάθειά τους να ελέγξουν αυτή τη συμπεριφορά. 

Εκπαιδευτικός/οί είναι αποδέκτες της ακούσιας υπερδιέγερσης και δυσκολίας ελέγχου των 

στερεοτυπικών δυσλειτουργιών μαθητή/ήτριας. 

Πολλά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν από τα στοιχεία που παρατίθενται ως τώρα. Το 

άμεσο, δηλαδή αυτό που διατυπώνεται καθημερινά στις ΣΜΕΑΕ και προβληματίζει τους/τις 

διδάσκοντες/ουσες είναι κατά πόσον οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ διαθέτουν ή μπορούν να αποκτήσουν τα 

κατάλληλα μέσα για να αξιολογούν σωστά την επιθετική συμπεριφορά και να την αντιμετωπίζουν με 

αποτελεσματικότητα μέσα στο υπάρχον σχολικό πλαίσιο με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού έργου που προσφέρεται στα άτομα με ΕΕΑ ή και Αναπηρία. Το έμμεσο ερώτημα είναι 

αν έχουν εκπαιδευτεί γι’ αυτό το σκοπό και αν αυτός εντάσσεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και 

υποχρεώσεων τους.  



 

Προτάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης. 
Είναι σημαντικό για την αποτελεσματική παρέμβαση και αντιμετώπιση περιπτώσεων 

συγκρούσεων και επιθετικότητας στις ΣΜΕΑΕ να κατανοήσουμε ότι αυτά τα φαινόμενα 

διαφοροποιούνται από εκείνα που παρατηρούνται στα σχολεία της τυπικής εκπαίδευσης τόσο όσο 

αφορά τις γενεσιουργές αιτίες όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Επιπροσθέτως, πρέπει να 

επισημάνουμε ότι η αξιοσημείωτη ποικιλομορφία επιθετικών ή βίαιων συμπεριφορών στα σχολεία της 

ειδικής αγωγής δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με επάρκεια στο υπάρχον θεσμικό και παιδαγωγικό 

πλαίσιο. Η ίδρυση του Παρατηρητηρίου Πρόληψης Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού το 2012 είχε ως 

αποστολή το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη της Σχολικής Βίας και του 

Εκφοβισμού, την καταγραφή, τη μελέτη και τη διοχέτευση προς διαχείριση σε πιστοποιημένους φορείς 

περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού μέσω δίκτυου συνεργαζόμενων φορέων. Στο δίκτυο αυτό 

εντάχθηκαν και οι ΣΜΕΑΕ όπως και όλες οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες, χωρίς να προβλέπεται κάτι 

διαφορετικό ή να εντοπίζονται οι ποιοτικές διαφορές που υπάρχουν στη δομή και τη λειτουργία των 

σχολείων ΕΑΕ. Μία αξιόλογη προσπάθεια για την τυπική εκπαίδευση, η οποία όμως χρειάζεται να 

εξειδικευτεί αναφορικά με την Ειδική Αγωγή με σημείο αναφοράς τις ιδιαίτερες συνθήκες που 

αναφέρθηκαν επιγραμματικά και περιγράφηκαν σύντομα στην παραπάνω ενότητα. Παράλληλα, εντός 

του σχολικού περιβάλλοντος είναι ανάγκη να λειτουργούν δομές με αποκλειστικό στόχο τη πρόληψη 

και τη διαχείριση των εκδηλώσεων όλων των μορφών επιθετικής συμπεριφοράς, έτσι όπως 

καταγράφονται από τα σχολεία.  

Ειδικότερα, επιβάλλεται η θεσμική συγκρότηση ομάδας διαχείρισης του ψυχοσυναισθηματικού 

κλίματος σχολείου από κατάλληλα εκπαιδευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση συμπεριφορών με χαρακτηριστικά επιθετικότητας και βίας, η οποία μπορεί να 

αναλαμβάνει: τη δημιουργία αρχείου με τις απαραίτητες καταγραφές (κοινωνικό, ατομικό, 

εκπαιδευτικό ιστορικό των μαθητών/τριών σε κίνδυνο, συλλογή περιστατικών, έλεγχος συχνότητας 

κτλ), το σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων θετικών εναλλακτικών εκπαιδευτικών και 

κοινωνικών παρεμβάσεων απόκτησης δεξιοτήτων επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μέσω της 

ανάλυσης της συμπεριφοράς του/της μαθητή/ήτριας, την τακτική και βάσει προγράμματος επικοινωνία 

και συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς της τάξης φοίτησης και το οικογενειακό περιβάλλον. 

Στις ΣΜΕΑΕ παρατηρείται και το φαινόμενο της επιθετικής συμπεριφοράς των μαθητών/τριών 

προς τους/τις εκπαιδευτικούς, το οποίο δημιουργεί άγχος και είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει στο 

σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης (burn out) (Αντωνίου κα., 2010). Επομένως, η υποστηρικτική 

εποπτεία των εκπαιδευτικών από ομάδα ψυχοθεραπευτικής υποστήριξης θα βοηθούσε σημαντικά στην 

αναγνώριση των προβλημάτων, των δυσκολιών των εκπαιδευτικών, των αρνητικών συναισθημάτων 

και των συναισθημάτων ματαίωσης που βιώνουν με στόχο την ψυχοσυναισθηματική ισορροπία τους, 

την υποστήριξη και την ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου. Εκ των ων ουκ 

άνευ αποτελεί η συστηματική επιμόρφωση και εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων στην αναγνώριση, 

αποτίμηση και διαχείριση της βίαιης  συμπεριφοράς στο πλαίσιο των ΣΜΕΑΕ ώστε να αντιμετωπίζουν 

βραχυπρόσθεσμα και μακρυπρόθεσμα την αυτοτραυματική ή άλλη εκδήλωση έκφρασης 

επιθετικότητας και βίας. Ωστόσο, η αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση αυτών δεν είναι 

δυνατόν να συμβεί χωρίς την ενεργή συμμετοχή και ουσιαστική εμπλοκή του οικογενειακού 

περιβάλλοντος, το οποίο έχει ανάγκη από συστηματική και στοχευμένη συμβουλευτική και 

υποστηρικτική παρέμβαση αρχικά, και καθοδήγηση στη συνέχεια, για τη μάθηση και αφομοίωση και 

στο οικείο περιβάλλον του σπιτιού συγκεκριμένων μορφών δράσης σε αντιδιαστολή με τις προς 

απόσβεση συμπεριφορές. Να επισημάνουμε σε αυτό το σημείο ότι η παρουσία μελών του Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού στις ΣΜΕΑΕ που έχει αναλάβει αυτό το ρόλο είναι περιορισμένη, όταν 

υπάρχει δεν επαρκεί για το πλήθος των σχετικών αρμοδιοτήτων και αναγκών και τα τελευταία χρόνια 

μέσω της λειτουργίας του θεσμού των ΕΔΕΑΥ (Ν. 4115, 2013), ο/η κοινωνικός/ή λειτουργός και ο/η 

ψυχολόγος της ΣΜΕΑΕ επιφορτίζονται με επιπιπρόσθετα καθήκοντα στα σχολεία που εντάσσονται 

στο Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ), γεγονός που αποδυναμώνει τη 

δυνατότητα τους να παρέμβουν στα ποικίλα θέματα που προκύπτουν στη σχολική μονάδα που 

υπηρετούν. 

 

Συμπέρασμα 

 Το σχολείο είναι το πεδίο όπου καθημερινά εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς αποτυπώνουν τις 

απόψεις τους, αναλύουν τα γεγονότα, γίνονται κοινωνοί συμπεριφορών και επικοινωνούν μέσω 

λεκτικών ή μη τρόπων. Το ζητούμενο είναι η αμφίδρομη επικοινωνία να προάγει την εκπλήρωση των 

παιδαγωγικών στόχων της σχολικής μονάδας. Η επιθετική ή βίαιη συμπεριφορά και η ανάπτυξη 

συγκρούσεων αποτελεί ένα ευρύτερο κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο αφορά ολόκληρο το σχολικό 

πληθυσμό. Η διαχείρισή του συνίσταται σε μία σειρά διαδικασίων: αναγνώριση, μελέτη, προετοιμασία 



και εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπισή τους. Αναφορικά με το 

φαινόμενο της βίας και επιθετικότητας στις ΣΜΕΑΕ τα αρχικά στάδια της αναγνώρισης και μελέτης 

δεν έχουν ακόμη δρομολογηθεί, καθώς οι έρευνες αφορούν μαθητικό πληθυσμό τυπικής ανάπτυξης ή 

μαθητές και μαθήτριες με ΕΕΑ ή και Αναπηρία που φοιτούν σε δομές συνεκπαίδευσης και 

εμπλέκονται σε περιστατικά σχολικής βίας και εκφοβισμού (βλ. σχετικό επιμορφωτικό υλικό του 

Παρατηρητηρίου http://kmaked.pde.sch.gr/site/index.php/paratiritirio-bias/paratiritirio-bias-19).  

Οι εκπαιδευτικοί των ΣΜΕΑΕ γνωρίζουν ότι τα περιστατικά που καλούνται να αντιμετωπίσουν 

διαφέρουν από εκείνα για τα οποία έχει κινητοποιηθεί η σχολική κοινότητα μέσω θεσμικών και άλλων 

ρυθμίσεων και διαδικασιών και έτσι βρίσκονται μόνοι/ες χωρίς εξειδικευμένη υποστήριξη στο 

εκπαιδευτικό τους έργο, το οποίο επηρεάζεται αρνητικά, ειδικά στην περίπτωση της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, από τις ποικίλες μορφές επιθετικότητας σκόπιμης ή μη που εκδηλώνονται από τους/τις 

μαθητές/ήτριες. Μέσω των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από τις σχολικές μονάδες, φαίνεται ότι 

ένας σημαντικός αριθμός μαθητών/τριών (21,7% στην Πρωτοβάθμια, 59,25% στη Δευτεροβάθμια) 

εμπλέκονται με συγκεκριμένους τρόπους σε επιθετικές και βίαιες συμπεριφορές και ενέργειες. Η 

αυτοτραυματική συμπεριφορά, η στερεοτυπία, ή ακούσια υπερδιέργεση που μπορεί να οδηγήσει σε 

ξέσπασμα με στόχο την εκτόνωση αυτής, η δυσκολία στην κοινωνική αλληλεπίδραση, η δυσκολία 

κατανόησης και αποδοχής κοινωνικών κανόνων είναι χαρακτηριστικά που πρέπει να αναγνωριστούν, 

να καταγραφούν, να μελετηθούν και να αξιολογηθούν προκειμένου να προετοιμαστούν οι ΣΜΕΑΕ για 

την πρόληψη και την αντιμετώπιση των φαινομενων αυτών. Η αναγκαιότητα αυτή πρέπει να 

αποτελέσει στόχο της οργάνωσης του εκπαιδευτικού μας συστήματος, καθώς οι απαιτήσεις του 

εγχειρήματος είναι πολύ μεγάλες. Μέχρι τότε οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

θα προσπαθούν εκ των ενόντων να ανταποκριθούν σε ένα πολύ σοβαρό φαινόμενο που επηρεάζει 

αποφασιστικά τη λειτουργία τους και οδηγεί εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές/τριες σε ένα δύσβατο 

μονοπάτι αλληλεπίδρασης και συνεργασίας. 

 

http://kmaked.pde.sch.gr/site/index.php/paratiritirio-bias/paratiritirio-bias-19
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