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Πεξίιεςε 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία εζηηάδεη ζην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη ζηνλ ξφιν 

ηεο θηιίαο ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο. Ο ζρνιηθφο 

εθθνβηζκφο ή αιιηψο ην bullying είλαη κηα κνξθή παξαβαηηθφηεηαο, ε νπνία έρεη σο 

ζηφρν ηελ επίδεημε δχλακεο θαη επηθξάηεζεο ηνπ δπλαηφηεξνπ ζηνλ αζζελέζηεξν. Ζ 

θηιία παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο δσέο ησλ παηδηψλ θαη ηα βνεζά λα ηθαλνπνηνχλ 

δηάθνξεο βαζηθέο ηνπο αλάγθεο. ην πξψην κέξνο γίλεηαη αλαθνξά ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπηψλ, ησλ ζπκάησλ θαη ησλ παξαηεξεηψλ, ζηηο ζπλέπεηεο ηνπ 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, ζηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπ, θαζψο θαη ζηνλ ξφιν πνπ 

παίδεη ε νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν ζηελ εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ. ηε 

ζπλέρεηα, γίλεηαη κηα κηθξή αλαζθφπηζε ζηελ γλσζηηθή αλάπηπμε θαη ζηελ ζθέςε 

ησλ παηδηψλ. ην δεχηεξν κέξνο επηζεκαίλνληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο 

δεκηνπξγνχλ θηιηθέο ζρέζεηο ηα παηδηά, θαζψο θαη γηα ην πσο εθθξάδνληαη θαη 

ζπκπεξηθέξνληαη ζηελ ζπλαλαζηξνθή ηνπο κε ηνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπο. Σέινο, 

γίλεηαη αλαθνξά γηα ην πσο επηδξά θαη κε πνηέο κνξθέο εθθξάδεηαη ν ζρνιηθφο 

εθθνβηζκφο ζηα παηδηά ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη ηνπ Γεκνηηθνχ θαη γηα ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν δηαρεηξίδνληαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζπγθξνχζεηο. 

 

 

Abstract 

This work focuses on the phenomenon of school bullying and the role of friendship in 

preschool and early school age children. School bullying is a form of delinquency 

aimed at demonstrating power and dominance of the strongest against the weakest. 

Friendship plays a vital role in children’s lives and helps them meet various basic 

needs. In the first part, reference is made to the characteristics of the offenders, 

victims and observers about the consequences of school bullying, how to deal with it 

and the role of family and school in eliminating this phenomenon. Then, a small 

review is made regarding the cognitive development and children’s thinking. The 
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second part highlights the ways in which children create friendly relationships as well 

as how they express themselves and behave while socializing with their peers. Finally, 

there is reference to how they are affected and in what forms school bullying is 

expressed in kindergarten and Elementary school children and how they manage the 

conflicts between them.  

 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: ζρνιηθφο εθθνβηζκφο, ζπκαηνπνίεζε, επηζεηηθφηεηα, θηιίεο, 

ζπλνκήιηθνη 
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Δηζαγσγή 

ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πξνζεγγίδεηαη ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο θαη νη ζρέζεηο 

ζπλνκειηθψλ ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη ζηα παηδηά πξψηεο ζρνιηθήο 

ειηθίαο. Αξρηθά, ζην πξψην θεθάιαην επηζεκαίλνληαη νη νξηζκνί πνπ έρνπλ δνζεί γηα 

ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ, ε δηάθξηζή ηνπ απφ ηηο ππφινηπεο κνξθέο βίαο, νη 

παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ θαη ε πξφιεςή ηνπ. Δπηπιένλ, 

αλαθέξνληαη νη θαηεγνξίεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ελφο παηδηνχ, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ πνπ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε πεξηζηαηηθά ζρνιηθήο βίαο. Σέινο, επηζεκαίλνληαη ηα ζπκπηψκαηα 

πνπ παξνπζηάδεη ην ζχκα θαη νη ζπλέπεηεο ζηε δσέο ηνπ ζχηε θαη ηνπ ζχκαηνο. ην 

δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ ζηνλ 

ζρνιηθφ εθθνβηζκφ. Σα βαζηθά ζεκεία ηνπ θεθαιαίνπ είλαη πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ην 

πφζν ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ 

παηδηνχ. Δπηπιένλ, αλαθέξνληαη νη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηεο νηθνγέλεηαο ζην 

ζρνιηθφ εθθνβηζκφ, θαζψο θαη νη παξεκβάζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζην θαηλφκελν απηφ. ην ηξίην θεθάιαην αλαθέξνληαη ηα ζηάδηα γλσζηηθήο 

αλάπηπμεο ηνπ Piaget, αιιά θαη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ ζθέςε ησλ 

παηδηψλ. Δπηζεκαίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ ην χθνο θαη ην επίπεδν 

ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηψλ θαη ε αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ. ην ηέηαξην 

θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηελ θηιία θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, γηα ην πσο 

δεκηνπξγνχλ δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηα παηδηά θαη πσο δεκηνπξγνχλ θηιίεο ζην 

λεπηαγσγείν θαη ζην δεκνηηθφ. Γηαηππψλεηαη επίζεο ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ησλ 

παηδηψλ ζηνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπο, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ θαη ν ηξφπνο 

έθθξαζήο ηνπο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο. ην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη 

αλαθνξά ζηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ ζην λεπηαγσγείν θαη ζην δεκνηηθφ, γηα ην πσο 

επηιχνπλ ηα παηδηά κηα ελδερφκελε ζχγθξνπζε,  γηα ηηο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο θαη 

πξνθαηαιήςεηο πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ θαη γηα ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ ζηελ Διιάδα. 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην ζεκεηψλνληαη νη ζπλέπεηεο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, νη 

ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπ θαη ηνλ ζπνπδαίν ξφιν ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ ζηηο δσέο 

ησλ παηδηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΥΟΛΙΚΟ ΔΚΦΟΒΙΜΟ 

 

1.1. Οξηζκνί γηα ηνλ ζρνιηθό εθθνβηζκό    

 

Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο ή αιιηψο ην bullying είλαη ε ρξήζε θπζηθήο δχλακεο ή 

απεηιήο πξνο έλα άηνκν ή κηαο νκάδαο αηφκσλ θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη ςπρνινγηθά 

πξνβιήκαηα, ηξαπκαηηζκνχο, αθφκε θαη ζάλαην. Σν θαηλφκελν απηφ έρεη σο ζηφρν 

ηελ επίδεημε δχλακεο θαη επηθξάηεζε ηνπ δπλαηφηεξνπ ζηνλ αζζελέζηεξν θαη 

πεξηιακβάλεη παξαβαηηθέο πξάμεηο κεηαμχ αλειίθσλ (Αξληλνπνχινπ, 2001). Σα 

πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά γίλνληαη ζην ζρνιείν θαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ. Οη ρψξνη απηνί 

είλαη ε απιή, νη ηνπαιέηεο, νη δηάδξνκνη πνπ νδεγνχλ ζηελ ηάμε, αιιά αθφκε θαη ε 

ίδηα ε αίζνπζα κε ή ρσξίο ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα παξίζηαηαη (Elliott, 2009). 

 ρνιηθφο εθθνβηζκφο είλαη θαη ε επαλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ 

αξλεηηθψλ ελεξγεηψλ κε ζπρλφηεηα θαη κεζνδεπκέλα ζηνπο πην αδχλακνπο καζεηέο 

(Κπξηφπνπινο & Παππά, 2008). Γηα λα πθίζηαηαη ζρνιηθφο εθθνβηζκφο, ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη δηαθνξά ζσκαηηθήο δχλακεο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ, δειαδή ην ζχκα λα 

κελ κπνξεί λα ακπλζεί θαη λα ληψζεη αβνήζεην έλαληη εθείλνπ πνπ ηνλ παξελνριεί. 

χκθσλα κε ηνλ Olweus (2009), «έλαο καζεηήο γίλεηαη αληηθείκελν εθθνβηζκνχ ή 

ζπκαηνπνηείηαη φηαλ ππνβάιιεηαη, θαη’ επαλάιεςε θαη θαη’ εμαθνινχζεζε, ζε 

αξλεηηθέο ελέξγεηεο απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο άιινπο καζεηέο». 

 ηελ ζρνιηθή βία παξαηεξείηαη θαη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν, 

παηδηά πνπ έρνπλ ππάξμεη ζχκαηα, λα εμειίζζνληαη ζε ζχηεο. Ο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη 

απηφ, ελδερνκέλσο λα είλαη ε ρακειή απηνεθηίκεζε, ε έιιεηςε θίισλ, ε αδπλακία 

ηνπο λα εληαρζνχλ ζε κηα νκάδα θαη ηέινο, λα έρνπλ νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα. Ζ 

εχξεζε ησλ ζπκάησλ γίλεηαη κε άκεζν ή κε έκκεζν ηξφπν. Ο άκεζνο ηξφπνο είλαη ε 

αλνηρηή επίζεζε ελαληίνλ ηνπ ζχκαηνο, ελψ ν έκκεζνο πθίζηαηαη, φηαλ απνκνλψλεηαη 

ην ζχκα απ’ ηηο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Σξίγθα – Μεξηίθα, 2011). ρνιηθφο 

εθθνβηζκφο δελ κπνξεί λα πθίζηαηαη κεηαμχ δχν παηδηψλ πνπ έρνπλ ίζε ζσκαηηθή ή 

ςπρηθή δχλακε (Olweus, 1993 ζην Αλδξένπ & Smith, 2002). 
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1.1.1. Γηάθξηζε ηνπ όξνπ «εθθνβηζκνύ» απ’ ηηο ππόινηπεο κνξθέο ζρνιηθήο βίαο 

Τπάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ηεο βίαο θαη ηνπ εθθνβηζκνχ. ηνλ φξν «βία» 

πεξηιακβάλεηαη ε πξφθιεζε βιάβεο ελαληίνλ θάπνηνπ ή ε θαθνκεηαρείξηζή ηνπ 

(Αξληλνπνχινπ, 2001), ελψ ζηνλ φξν «εθθνβηζκφο» πεξηιακβάλεηαη ν θφβνο ή ε 

αλαζθάιεηα πνπ ληψζεη θάπνηνο εμαηηίαο δηαθφξσλ ελεξγεηψλ (ππξφπνπινο, 2011).  

 Ζ παξελφριεζε είλαη κία πξάμε ή κία ζπκπεξηθνξά, ε νπνία έρεη σο 

ζηφρν έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν, κε δηαθνξεηηθφ ζσκαηφηππν απ’ ηνπο ππφινηπνπο ή 

κε δηαθνξεηηθή ζεμνπαιηθή ηδηφηεηα (ππξφπνπινο, 2011). χκθσλα κε ηνλ Olweus 

(1994), ην παηδί πνπ εθθνβίδεηαη ελδερνκέλσο γηα αξθεηφ θαηξφ λα κελ ην θαηαιάβεη, 

ζε αληίζεζε κε ηελ παξελφριεζε πνπ ηελ αληηιακβάλεηαη ακέζσο ην παηδί. Ζ 

ηειεπηαία, γίλεηαη κε ζπγθεθξηκέλν ιεμηιφγην θαη είλαη έλα κεκνλνκέλν πεξηζηαηηθφ 

(ππξφπνπινο, 2011).  

 Γηαθνξά επίζεο ππάξρεη ζηνπο φξνπο «εθθνβηζκφο» θαη 

«επηζεηηθφηεηα». χκθσλα κε ηνλ Berkowitz, «ε επηζεηηθφηεηα είλαη ν εθνχζηνο 

ηξαπκαηηζκφο ηνπ άιινπ» (Rigby, 2002), ελψ ν εθθνβηζκφο, φπσο αλέθεξαλ νη Frey 

θαη Hope – Graff είλαη ε «ε θπξίαξρε επηζεηηθφηεηα πνπ ζπκβαίλεη, φηαλ έλα παηδί 

ρσξίο λα έρεη πξνθιεζεί απ’ ην άιιν, ην θνξντδεχεη, ην εθθνβίδεη ή ρεηξνδηθεί 

ελαληίνλ ηνπ, ρσξίο λα έρεη θάπνην μεθάζαξν εμσηεξηθφ ζηφρν ελαληίνλ ηνπ, ψζηε λα 

δηθαηνινγείηαη κηα ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξά» (Rigby, 2002). 

 

 

1.2. Παξάγνληεο ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ 

 

Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο πεξηιακβάλεη πνιινχο παξάγνληεο, θαζψο θαη πνηθίιεο 

εθδειψζεηο θαη κνξθέο. Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ηελ εθδήισζε 

βίαο ζηα ζρνιεία, είλαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ησλ καζεηψλ, ν ξαηζηζκφο, ε 

θνηλσληθή πξνέιεπζε ησλ καζεηψλ, ν ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο, ην αμηαθφ πιαίζην θ.α. 

Γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ε ζπκπεξηθνξά ελφο παηδηνχ είλαη επηζεηηθή ή φρη, ζα πξέπεη 
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πξψηα λα εμεηαζηνχλ ηα εμήο (Υξεζηάθεο, 2001): α) ε ζρέζε ηνπ καζεηή κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, β) ε ζρέζε ηνπ καζεηή κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπ, γ) ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή θαη δ) ην ηαηξηθφ 

ηζηνξηθφ ηνπ. 

 εκαληηθφ ξφιν ζηε εθδήισζε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ παίδνπλ ηα 

αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα θάπνηεο ηξαπκαηηθέο ηνπ 

εκπεηξίεο, ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ, δειαδή ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην 

αλέζξεςαλ νη γνλείο ηνπ, νη κεηαμχ ηνπο δεζκνί θαη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

Δπηπιένλ, ην ςπρνινγηθφ θιίκα ζην ζρνιείν, νη πνιηηηθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, φπσο ε επηβνιή ηηκσξίαο σο ηξφπν πεηζαξρίαο, πσο ζπκπεξηθέξνληαη ηα 

παηδηά, νη γνλείο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζε ζέκαηα βίαο, ηα ΜΜΔ θαη ε ζπλερήο 

πξνβνιή βίαησλ γεγνλφησλ θαη ηέινο, ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηα νπνία 

ζπκβάιινπλ ζηηο αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο (Σζηάληεο, 2010).  

 Σα παηδηά ζηε ζχγρξνλε επνρή εθηίζεληαη ζε ζθελέο βίαο θαη πνιέκνπ 

ηα νπνία πξνβάιινληαη απφ ηελ ηειεφξαζε ή απφ ηα βηληενπαηρλίδηα (Νηθνιάνπ, 

2004). Ζ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ελφο παηδηνχ κπνξεί λα εθδειψλεηαη αλάκεζα ζηα 

αδέξθηα ζην ζπίηη, ζηνπο ζπκκαζεηέο ζην ζρνιείν, ζηε γεηηνληά, αθφκε θαη ζε 

αγλψζηνπο ζην δξφκν. Σα παηδηά ζηελ παηδηθή ειηθία είλαη πνιχ επαίζζεηα γη’ απηφ, 

φηαλ δνπλ ζε πεξηβάιινλ κε ερζξηθή αηκφζθαηξα, ληψζνπλ επάισηα ή αληηδξνχλ 

επζεηηθά, φηαλ θάηη δελ ηνπο αξέζεη ή κπιέθνπλ κνλίκσο ζε θαζαξίεο ή απνθεχγνπλ 

ηηο ζπγθξνχζεηο, επεηδή θνβνχληαη ηνπο ηζαθσκνχο.  

 Γηάθνξεο ζσκαηηθέο αλσκαιίεο, δηάθνξεο λεπξνινγηθήο θχζεο 

παζήζεηο, θαζψο θαη βηνρεκηθέο αλσκαιίεο, φπσο ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο ή άιια 

πξνβιήκαηα πνπ ελδερνκέλσο δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ θχεζε ή ηνλ ηνθεηφ, κπνξεί 

λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζην παηδί, δειαδή λα κελ κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ 

εχθνια, λα είλαη ππεξθηλεηηθά θαη λα εθδειψλνπλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζην 

ζρνιείν (Herbert, 1992 ζην Σξίγθα – Μεξηίθα, 2011). ε άιιεο πεξηπηψζεηο, έλα 

παηδί κε απμεκέλε επθπΐα θαη πςειφ επίπεδν δεκηνπξγηθφηεηαο, ζε ζρέζε κε ηα άιια 

παηδηά ηεο ηάμεο, ληψζεη αλία, δηφηη νη ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ αληαπνθξίλνληαη 

ζην επίπεδφ ηνπ. 
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1.2.1. Θεσξίεο – πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηα πξσηνγελή αίηηα ησλ πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ  

Γηάθνξνη ςπρνιφγνη θαη θνηλσληθνί επηζηήκνλεο (Παξαζθεπφπνπινο, 1988. 

Πφξπνδαο, 1992. Καιαληδή – Αδίδη, 1992. Μπεδεβέγθεο, 1989. Molnar – Lindquist, 

1999. Ronnen,   1999.  Herbert 1989)   ππνζηήξημαλ θάπνηεο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηα 

πξσηνγελή αίηηα ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ (Σξίγθα – Μεξηίθα, 

2011):  

 πκπεξηθνξηζηηθή ζεσξία: εξκελεχεη ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 

ησλ παηδηψλ σο ιαλζαζκέλε κάζεζε. 

 Γλσζηηθή πξνζέγγηζε: ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ 

νθείινληαη ζηηο γλσζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηα εμσηεξηθά ηνπο 

εξεζίζκαηα.  

 Κνηλσληθή πξνζέγγηζε: ε θνηλσλία επηδξά άκεζα ζηελ ζπκπεξηθνξά 

ησλ παηδηψλ κε ηελ δεκηνπξγία «εηηθέηαο» φηαλ δελ αξκφδεη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ.  

 Θεσξία ηεο ειιεηκκαηηθόηεηαο: πξνθχπηεη απφ ηελ δπζθνιία ησλ 

καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε λα νξγαλψζνπλ θαη λα εθθξάζνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο 

απνηειεζκαηηθά.  

 Θεσξία ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθώλ: ην παηδί πνπ έρεη 

πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά «δηακαξηχξεηαη» πξνο ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ γηα λα 

δείμεη φηη δελ ηθαλνπνηνχληαη νη δσηηθέο ηνπ αλάγθεο (Μαηζαγγνχξαο, 2006).  

  

1.3.   Οη κνξθέο ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ  

Σν θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ή αιιηψο ε θαθνπνίεζε κεηαμχ 

ζπλνκήιηθσλ κπνξεί λα εθδεισζεί κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο 

θαηεγνξηνπνηείηαη ζηηο εμήο κνξθέο:   

1.3.1. Σσκαηηθόο εθθνβηζκόο 

Ο ζσκαηηθφο εθθνβηζκφο είλαη έλαο απ’ ηνπο πην δηαδεδνκέλνπο ηξφπνπο εθδήισζεο 

ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. πλήζσο πξνηηκάηαη απ’ ηα αγφξηα ζε ζρέζε κε ηα 

θνξίηζηα γηαηί ζέινπλ λα επηδεηθλχνπλ ηελ δχλακή ηνπο (Αζεκαθφπνπινο et al., 
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2000). Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή παξαηεξείηαη ζηα πεξηζζφηεξα επξσπατθά ζρνιεία, 

αλάκεζά ηνπο θαη ηα ζρνιεία ζηελ Διιάδα. Οη κνξθέο εθδήισζήο ηνπ είλαη ηα 

ζπξσμίκαηα, ηα ρηππήκαηα, ην ηξάβεγκα καιιηψλ, νη κπνπληέο, ηα ηζηκπήκαηα, νη 

δαγθσληέο, ηα ραζηνχθηα θιπ. σκαηηθφο εθθνβηζκφο κπνξεί λα ζεσξεζεί αθφκα θαη, 

φηαλ έλα παηδί απεηιείηαη λα ηξαπκαηηζηεί. Οη παξαπάλσ κνξθέο εθδήισζεο κπνξνχλ 

λα ζπλνδεπηνχλ, αθφκε θαη κε θινπέο αληηθεηκέλσλ ηνπ ζχκαηνο.  

 

1.3.2 Λεθηηθόο εθθνβηζκόο 

Ο ιεθηηθφο εθθνβηζκφο είλαη ν πην δηαδεδνκέλνο ηξφπνο εθδήισζεο ζρνιηθήο βίαο. 

πλήζσο ηνλ ζπλαληάκε ζε παηδηά δεκνηηθνχ, θπξίσο ζηηο πην κεγάιεο ηάμεηο, απφ 9-

12 εηψλ (Welford, 2008). Υξεζηκνπνηνχληαη πβξηζηηθέο ιέμεηο ή πξνζβιεηηθέο 

ζρεηηθά κε ηελ θαηαγσγή, ηελ εκθάληζε θαη ηελ θνηλσληθή ζέζε ηνπ παηδηνχ. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο εθθνβηζκφο πιεγψλεη (Smith & Sharp, 1994) θαη ηαπεηλψλεη ηα 

παηδηά, κε απνηέιεζκα λα ράλνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη λα ληψζνπλ πσο δελ 

αμίδνπλ. Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο είλαη πην «ηζρπξφ» γηαηί είλαη άκεζν θαη επηδξά 

γξήγνξα πάλσ ζηα παηδηά. Σα πεηξάγκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηα παξαηζνχθιηα, ε 

δηάδνζε θεκψλ θαη νη θνξντδίεο είλαη θάπνηα ζηνηρεία εθδήισζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εθθνβηζκνχ. Όζνη αζθνχλ ηνλ εθθνβηζκφ απηφ, αξλνχληαη πσο ην θάλνπλ, αθνχ 

μέξνπλ πσο δελ κπνξεί λα απνδεηρζεί, φηαλ δελ ππάξρεη θαλέλαο κάξηπξαο (Niekert, 

1993).  Σέινο, ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη πσο δελ αθήλεη νξαηά ζεκάδηα ζην ζχκα, 

ψζηε λα γίλεη αληηιεπηφ απ’ ηνπο άιινπο.  

 

1.3.3. Σησπειόο  εθθνβηζκόο 

Ο ζησπειφο εθθνβηζκφο εθδειψλεηαη,  φηαλ νη ζχηεο αγλννχλ ηα ζχκαηα, δελ ζέινπλ 

λα ζπλαλαζηξαθνχλ καδί ηνπο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ηα ζχκαηα επηζπκνχλ λα ηνπο 

πξνζεγγίζνπλ θαη λα ηνπο κηιήζνπλ, θάλνπλ άζεκλεο ρεηξνλνκίεο γηα λα ηα 

απνηξέςνπλ. ηφρνο ηνπο είλαη λα θάλνπλ ηα ππφινηπα παηδηά ηεο ηάμεο λα 

αληηπαζήζνπλ ην ζχκα, έηζη ψζηε λα κεησζεί ε απηνεθηίκεζή ηνπ (Coloroso, 2003).   

ε απηφλ εληάζζνληαη νη ζπθνθαληίεο θαη ε ζθφπηκε θαηαζηξνθή πξνζσπηθψλ 

αληηθεηκέλσλ.  
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1.3.4.  Σπλαηζζεκαηηθόο εθθνβηζκόο 

Ο ζπλαηζζεκαηηθφο εθθνβηζκφο εθδειψλεηαη ζπλήζσο ζηα παηδηά απφ δηαθνξεηηθή  

ρψξα θαζψο θαη ζηα παηδηά κε θάπνην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ θαη κέζσ 

θνξντδεπηηθψλ ζρνιίσλ, έρνπλ σο ζηφρν λα ηα θάλνπλ λα αηζζαλζνχλ άζρεκα. 

Δθδειψλεηαη πεξηζζφηεξν απφ θνξίηζηα (Alward, 2005) θαη έρεη σο ζηφρν λα 

πξνθαιέζεη ηνλ ηξφκν θαη ηελ ςπρνινγηθή πίεζε (Alward, 2005). Μέζσ απεηιψλ θαη 

δηάδνζε θεκψλ, ηα άηνκα πνπ εθθνβίδνπλ ζηνρεχνπλ ζην λα απνκνλψζνπλ έλαλ 

ζπλνκήιηθφ ηνπο απ’ ηηο παξέεο θαη ηηο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή λα ηνπ αζθεζεί 

θάπνηνπ είδνπο πίεζε (Neser et al., 2002). Σα άηνκα πνπ εθθνβίδνληαη ράλνπλ ηελ 

απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη ελδερνκέλσο λα παξνπζηάζνπλ ζνβαξά ςπρνινγηθά 

πξνβιήκαηα, εμαηηίαο ησλ ηξαπκάησλ πνπ ηνπο έρνπλ δεκηνπξγεζεί (Αξηηλνπνχινπ, 

2009).  

 

1.3.5. Ηιεθηξνληθόο εθθνβηζκόο / cyberbullying 

Ο ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο είλαη, φηαλ νη ζχηεο ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα λα 

απεηιήζνπλ θαη λα κεηψζνπλ ηα ζχκαηά ηνπο, θνηλνπνηψληαο πξνζσπηθέο ηνπο 

ζηηγκέο, φπσο θσηνγξαθίεο ή βίληεν. Ο ζπγθεθξηκέλνο εθθνβηζκφο δελ 

παξνπζηάδεηαη κφλν ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ (Παξαδεηζηψηε & Σδηφγθνπξνο, 

2008/5) θαη είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλνο ηα ηειεπηαία ρξφληα. ηφρν έρεη λα πξνζβάιεη 

θαη λα ληξνπηάζεη ηα ζχκαηα ζε πξνζσπηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. Ζ ηερλνινγία 

βνεζά αξθεηά λα πάξεη κεγάιεο δηαζηάζεηο ν ζπγθεθξηκέλνο εθθνβηζκφο, θαζψο ηα 

πξνζσπηθά ζηνηρεία κεηαθέξνληαη πην γξήγνξα θαη έηζη, δηαδίδνληαη άκεζα ζε φινπο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην cyberbullying εκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα ζε ηζηνζειίδεο πνπ 

επηζθέπηνληαη ζπλήζσο έθεβνη (Patchin & Hinduja, 2010; Slonje, et al., 2013).  Ζ 

ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ είλαη ν πην δηαδεδνκέλνο ηξφπνο εθδήισζεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ, θαζψο κέζσ ησλ κελπκάησλ θαη ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ 

πιηθνχ ηα απνηειέζκαηα είλαη πην δξαζηηθά. Σέινο, πξνθαιεί ζηα ζχκαηα ληξνπή 

λεπξηθφηεηα θαη κφληκν άγρνο, κήπσο δεκνζηνπνηεζνχλ ηα πξνζσπηθά ηνπο 

δεδνκέλα.  
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1.3.6. Σεμνπαιηθόο εθθνβηζκόο 

 

Ο ζεμνπαιηθφο εθθνβηζκφο είλαη έλα ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν, ην νπνίν ιακβάλεη 

ρψξα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. πλήζσο ηα ζχκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθθνβηζκνχ 

είλαη θνξίηζηα, ηα νπνία παξελνρινχληαη ζεμνπαιηθά αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ηα άηνκα πνπ πθίζηαληαη ζεμνπαιηθφ εθθνβηζκφ, 

ληξέπνληαη λα ελεκεξψζνπλ θάπνηνλ ζρεηηθά κε απηφ πνπ ηνπο ζπκβαίλεη (Murphy, 

2009). Δθδειψλεηαη κέζσ απξεπψλ αγγηγκάησλ, απξεπψλ ζρνιίσλ θαη ζε πην 

ζνβαξέο πεξηπηψζεηο, κέζσ ζεμνπαιηθψλ επηζέζεσλ.  

  

  

1.4. Καηεγνξίεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο  

 Γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα παηδί «επηζεηηθφ» πξέπεη λα είλαη βίαην θαη θαηαζηξνθηθφ 

πξνο ηα άιια παηδηά (Dollard et al., 1939). Τπάξρνπλ ηξία είδε επηζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο: α) ε παξνξκεηηθή, ζηελ νπνία ν ζχηεο δελ βιάπηεη ζθφπηκα ην ζχκα, 

β) ε ερζξηθή, ζηελ νπνία ν ζχηεο ζέιεη λα βιάςεη ζθφπηκα ην ζχκα θαη γ) ε 

ζπληειεζηηθή, ζηελ νπνία δελ ππάξρνπλ επηζεηηθνί ζηφρνη αιιά βιάπηεηαη ην ζχκα 

(Εάραξεο, 2003. Σξίγθα – Μεξηίθα, 2012).  

 χκθσλα κε ηνπο Νηθνιατδε θαη Παπαζηπιηαλνχ (2013), νη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ δείρλνπλ ηελ πξνζπάζεηα εθθνβηζκνχ θαη ζπκαηνπνίεζεο είλαη νη 

εμήο: ζσκαηηθή βία, ιεθηηθέο ζπκπεξηθνξέο, απνθιεηζκφο ηνπ ζχκαηνο απφ δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο, θνξντδία γηα ηελ θνηλσληθή ηνπ πξνέιεπζε, ηελ ζξεζθεία ή ηνλ 

ηξφπν ληπζίκαηνο, ππνβάζκηζε ηνπ παηδηνχ – ζηφρνπ γηα ηηο ηθαλφηεηεο πνπ έρεη θαη 

πξνζπάζεηα επηβνιήο ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο.  

  

1.5. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ  

Τπάξρνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πξέπεη λα ππάξρνπλ γηα λα πθίζηαηαη 

βία ζε έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη ηα εμήο (Νηθνιατδεο 

& Παπαζηπιηαλνχ, 2013):  



14 
 

• ηφρνο ηνπ ζχηε είλαη λα πξνθαιεί ζην ζχκα ηνπ πφλν είηε ζσκαηηθά 

είηε ςπρηθά.  

• Τπάξρνπλ δηάθνξνη ιφγνη πνπ ν ζχηεο πξνβαίλεη ζε ηέηνηεο πξάμεηο. 

Αξρηθά, έρεη εζσηεξηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία ληψζεη πσο δελ κπνξεί λα ηα 

αληηκεησπίζεη, ζην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ έρεη επηζεηηθά πξφηππα, νη ελήιηθεο 

πνπ ζπλαλαζηξέθεηαη ηνπ επηηξέπνπλ λα ζπκπεξηθέξεηαη κε ηξφπν επηζεηηθφ θαη 

ηέινο, φηαλ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζε έλα άιιν παηδί, ν ίδηνο δελ έρεη αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο. 

• Ζ ζρνιηθή βία πξνέξρεηαη απφ έλα παηδί πνπ είλαη πην δπλακηθφ ζε 

ζρέζε κε ην άιιν παηδί. 

• Ο εθθνβηζκφο είλαη επαλαιακβαλφκελνο. 

• Ο εθθνβηζκφο πξνο έλα παηδί πξνθαιεί επραξίζηεζε ζην ζχηε. 

 

1.5.1. Πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε θαη 

εμέιημε ηνπ παηδηνχ (Αλησλίνπ & Κακπφιε, 2014). Σν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

παηδηνχ, φπσο ην ζπίηη, ην ζρνιείν θαη νη ζπκκαζεηέο ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή 

ηνπ πξνζαξκνγή (Brofenbrenner, 1979). Σν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ε θνηλσληθή 

πξνζαξκνγή αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ (Huesmann, 1988). Ζ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά πνπ 

ελδερνκέλσο πτνζεηεί ην παηδί πξνέξρεηαη απφ ηελ ίδηα ηνπ ηελ νηθνγέλεηα (Dishion, 

et al., 1995). Οη παξέεο ζπλνκειίθσλ θαη ηα ΜΜΔ ζπκβάιινπλ θαη απηά ζηελ 

αληηθνηλσληθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. Σα παηδηά αληηιακβάλνληαη πφζε δχλακε έρνπλ 

πνιιέο θνξέο νη ιέμεηο θαη γη’ απηφ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ κε ζθνπφ λα πιεγψζνπλ ηνπο 

άιινπο (Thompson et al., 2001).  

 Γηα ηελ πξφιεςε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο 

ζρνιηθέο θνηλφηεηεο έλα νηθνινγηθφ κνληέιν, ζην νπνίν αμηνινγείηαη ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ παηδηνχ (Stormashak & Dishion, 2002). ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο είλαη 

ρξήζηκν λα εθαξκφδνληαη πξνγξάκκαηα εκπινπηηζκέλα κε δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

αλάγλσζε ηζηνξηψλ, παηρλίδηα ζπλεξγαζίαο, παηρλίδηα ξφισλ θαη θνπθινζέαηξν. 
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Αθφκε, θαιφ είλαη λα εθαξκφδνληαη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ηα παηδηά λεπηαθήο 

θαη παηδηθήο ειηθίαο λα είλαη ζε ζέζε λα εθθξάδνπλ ηνπο θφβνπο ηνπο θαη λα 

εθηνλψλνληαη ζσκαηηθά (Υξπζαθίδεο & Υελάο, 2000). 

 Ο εθθνβηζκφο κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζε ςπρνινγηθφ, 

ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ζπκπεξηθνξηθφ επίπεδν (Brown et al., 2011, ζει. 423-443). 

χκθσλα κε ηνλ Rigby (2002), είλαη αλαγθαίν λα εληζρπζνχλ νη ζεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ αλζξψπσλ, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία. 

Σα παηδηά πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ, φηη κέζα απφ ηελ ζπλεξγαζία θαη ηνλ 

αιιεινζεβαζκφ, ζα κπνξέζνπλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο νκαιά θαη ρσξίο λα 

ππάξρνπλ ζπγθξνχζεηο (Rigby, 2002). Μηα δεχηεξε άπνςε ηνπ Rigby (2002) είλαη 

πσο κέζσ ηεο ηηκσξίαο θαη ησλ θπξψζεσλ, ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ζηακαηά θαη 

δελ ζα πθίζηαηαη ζρνιηθφο εθθνβηζκφο. Όηαλ θάπνην παηδί αληηιακβάλεηαη έλα 

πεξηζηαηηθφ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, είλαη απαξαίηεην λα απεπζπλζεί ζε θάπνηνλ 

εηδηθφ (Cleary, 1998; Νηθνιάνπ, 2007; Olweus, 1997). Ο ζχηεο δελ είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαιάβεη ηηο επζχλεο ησλ πξάμεψλ ηνπ, γη’ απηφ ε ζπδήηεζε κε θάπνηνλ εηδηθφ ζα 

ηνλ βνεζήζεη λα θαηαλνήζεη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

(Νηθνιάνπ, 2007). Σέινο, νη θπξψζεηο πνπ ζα ηνπ αλαηεζνχλ λα είλαη κελ απζηεξέο, 

αιιά φρη επηζεηηθέο (Olweus, 1997; Σξηιίβα & Chimienti, 1998; Υξεζηάθεο, 2001).  

  

 

1.5.2. Παξεκβάζεηο ζε αηνκηθό επίπεδν 

 

Ο θάζε εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα αζρνιείηαη κε ην θάζε παηδί ηεο ηάμεο αηνκηθά, έηζη 

ψζηε λα πξνιάβεη θάπνην θαηλφκελν ελδνζρνιηθήο βίαο. Γηα λα γίλεη απηφ εθηθηφ, 

ζχκθσλα κε ηνπο Νηθνιατδε θαη Παπαζηπιηαλνχ (2013), πξέπεη ν εθπαηδεπηηθφο λα 

βνεζήζεη  ην παηδί λα δεκηνπξγήζεη κία νηθεηφηεηα θαη δεζηαζηά κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπ, θάηη πνπ δελ απαηηεί πνιχ ρξφλν γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί. εκαληηθφ είλαη λα 

εζηηάδεη ζηε ζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε παηδηνχ θαη φρη κφλν ζηελ αξλεηηθή θαη 

λα ηελ επηβξαβεχεη. Όηαλ ε ζπκπεξηθνξά ελφο καζεηή δελ ππαθνχεη ηνπο θαλφλεο ηεο 

ηάμεο, είλαη αλαγθαίν λα ππνζηεί ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα απνθαζίζεη ην ζρνιείν. Κάζε 

παηδί έρεη ίζεο επθαηξίεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη δελ πξέπεη λα αδηθείηαη. Όηαλ ν 
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εθπαηδεπηηθφο θάλεη δηαθξίζεηο θαη είλαη πξνθαηεηιεκέλνο κε θάπνηνλ καζεηή, 

εκπνδίδεη ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία, ζηνρνπνηψληαο θάπνην παηδί θαη έηζη, ηα 

ππφινηπα παηδηά ηεο ηάμεο πτνζεηνχλ ηηο ίδηεο αληηιήςεηο. Γη’ απηφ, είλαη ζεκαληηθφ 

ηα παηδηά θαη ν εθπαηδεπηηθφο λα απνβάιινπλ φιεο ηηο ζηεξενηππηθέο ηνπο αληηιήςεηο 

κε ηελ βνήζεηα ηεο ινγνηερλίαο, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ θαη 

άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, θαη λα ρξεζηκνπνηεί βησκαηηθέο αζθήζεηο γηα λα πξνζεγγίζεη 

ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο καζεηέο (Νηθνιατδεο & Παπαζηπιηαλνχ, 2013).  

 

 

1.6. Σα πξνθηι ζπηώλ, ζπκάησλ θαη παξαηεξεηώλ   

 

ηα πεξηζηαηηθά ζρνιηθήο βίαο εκπιέθνληαη δηάθνξα άηνκα. Τπάξρνπλ ηα άηνκα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ άκεζα θαη ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ έκκεζα. Σα άηνκα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε πεξηζηαηηθά ζρνιηθήο βίαο είλαη νη ζχηεο, ηα ζχκαηα, νη ζχηεο – 

ζχκαηα θαη νη παξαηεξεηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα:  

 Σα παηδηά - ζύηεο ζηηγκαηίδνληαη σο ηα «βίαηα παηδηά» ηα νπνία ζα 

εγθαηαιείςνπλ ην ζρνιείν. Δίλαη ηα παηδηά ηα νπνία ππεξέρνπλ ζσκαηηθά απ’ ην 

παηδί πνπ εθθνβίδνπλ (Pepler et al, 1993). Σα παηδηά απηά αληηκεησπίδνπλ 

αληηθνηλσληθέο δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο θαη ζπρλά έρνπλ πξνβιήκαηα κε ηνλ 

λφκν. Τπάξρνπλ κεγάιεο πηζαλφηεηεο, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπκπινθήο πνπ έρνπλ 

λα ηξαπκαηηζηνχλ άζρεκα αθφκα θαη λα νδεγεζνχλ ζηνλ ζάλαην. Δπίζεο, έρνπλ 

ρακειέο καζεζηαθέο επηδφζεηο θαη δηαιιέγνπλ γηα θίινπο παηδηά πνπ ππνζηεξίδνπλ 

ηνλ εθθνβηζκφ (Olweus, 1993), αζθνχλ ζσκαηηθή ή ςπρνινγηθή βία επαλεηιεκκέλα 

ζηνλ «ζηφρν» ηνπο θαη είλαη απηαξρηθά θαη πνιχ ρεηξηζηηθά. Έρνπλ κεγάιε 

απηνπεπνίζεζε (Olweus, 1993), ελψ αληίζεηα ζχκθσλα κε ηνλ Slee (1990) ηα παηδηά 

απηά έρνπλ κέηξηα απηνεθηίκεζε.  Θέινπλ λα παίξλνπλ «επηβεβαίσζε», θάηη πνπ ην 

θαηαθέξλνπλ κε ην λα επηβάιινληαη ζηνπο άιινπο θαη ληψζνπλ επραξίζηεζε 

εθβηάδνληαο ηα άιια παηδηά. Δίλαη νμχζπκα, έρνπλ έληνλν ην αίζζεκα ηεο 

θαησηεξφηεηαο θαη ηεο αλαζθάιεηαο θαη είλαη παξνξκεηηθά (Bosworth et. al, 2001). 

Κάπνηα άιια ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ απηψλ είλαη φηη δελ κπνξνχλ λα 
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εμσηεξηθεχζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, έρνπλ βηψζεη πξάμεηο βίαο απφ ην 

νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, έρνπλ κάζεη λα γίλεηαη κνλίκσο απηφ πνπ ζέινπλ θ.α.  

Γελ εθδειψλνπλ πνηέ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη αδηαθνξνχλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηνπ ζχκαηνο, θαζψο πηζηεχνπλ πσο ηνπ αμίδεη απηφ πνπ παζαίλεη (Υελάο & 

Υξπζαθίδεο, 2000). πλήζσο ηα αγφξηα ζχηεο απερζάλνληαη ην ζρνιείν (Rigby & 

Slee, 1990) 

 Σα παηδηά - ζύκαηα έρνπλ ηα πςειφηεξα επίπεδα άγρνπο θαη 

θαηάζιηςεο, ε ζρνιηθή ηνπο επίδνζε είλαη ε πην ρακειή, είλαη ν «αδχλακνο θξίθνο» 

ζσκαηηθά, πλεπκαηηθά θαη θνηλσληθά. Έρνπλ άγρνο θαη αλαζθάιεηεο, είλαη επαίζζεηα 

θαη κε ρακειή απηνεθηίκεζε (Olweus, 1993). Δίλαη κνλαρηθά άηνκα, δελ κπνξνχλ λα 

ππεξαζπηζηνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο γηα λα πξνζηαηεπηνχλ απ’ ηνπο άιινπο, κε 

απνηέιεζκα λα μεζπνχλ ζε θιάκαηα (Perry & Kennedy, 1993). Σηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο έρνπλ θάπνην εκθαλέο ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν νη ζχηεο «εθκεηαιεχνληαη» γηα 

λα ηα ζπκαηνπνηήζνπλ (π.ρ. ηξαπιηζκφο) (Hodges & Perry, 1999), δελ έρνπλ πνιινχο 

θίινπο, απνκνλψλνληαη ηελ ψξα ηνπ δηαιείκκαηνο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

ζπλαλαζηξέθνληαη κε ελήιηθα άηνκα. Αθφκε, ππάξρνπλ θαη παηδηά πνπ είλαη ζχκαηα 

ελδνζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη επηδηψθνπλ λα θάλνπλ παξέα κε ηνπο ζχηεο 

πξνζπαζψληαο λα γίλνπλ αξεζηνί θαη λα εληαρζνχλ ζηελ «νκάδα» ηνπο, γηα λα 

ζηακαηήζνπλ λα ηα παξελνρινχλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα παξελνρινχλ άιια 

παηδηά θαη λα πξνθαινχλ επηζέζεηο ζε άιινπο ζπλνκήιηθνπο. Σα αγφξηα πνπ είλαη 

ζηφρνη εθθνβηζκνχ εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο κέζσ ηνπ ζπκνχ, ελψ ηα 

θνξίηζηα κέζσ ηεο ιχπεο. Πνιιέο θνξέο ηα ζχκαηα θιέβνπλ ιεθηά απ’ ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπο γηα λα ηα δψζνπλ ζηνπο εθθνβηζηέο (Αζεκαθφπνπινο, et. al., 2011).  

Σέινο, ζπλήζσο θάλνπλ παξέεο κε παηδία πνπ έρνπλ θαη απηά ζπκαηνπνηεζεί (Dodge 

& Perry, 1999 ζην Σξίγθα – Μεξηίθα, 2015). 

 Σα παηδηά ζύηεο – ζύκαηα εθθνβίδνπλ, αιιά θαη ηαπηνρξφλσο 

εθθνβίδνληαη απφ άιινπο . πλήζσο παξαδέρνληαη πσο έρνπλ εκπιαθεί ζε 

πεξηζηαηηθά ζρνιηθήο βίαο (Harris & Petrie, 2003). Απνπζηάδνπλ ζπρλά απφ ην 

ζρνιείν, ην πηζαλφηεξν είλαη λα παξνπζηάζνπλ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη έρνπλ 

ρακειέο αθαδεκατθέο επηδφζεηο (Βιάρνπ, 2011). 

 Σα παηδηά – παξαηεξεηέο έρνπλ θαη απηά ςπρνθνηλσληθέο επηπηψζεηο 

δηφηη είλαη κάξηπξεο ζηα πεξηζηαηηθά ζρνιηθήο βίαο. Σα παηδηά απηά κπνξεί λα 
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ππεξαζπίδνληαη ην ζχκα, λα κελ παίξλνπλ ζέζε ζηα γεγνλφηα, λα παίξλνπλ ην κέξνο 

ησλ ζπηψλ ή λα εληζρχνπλ θαη λα βνεζνχλ ηνπο ζχηεο (Salmivalli, et al.,  1996 ζην 

Σξίγθα – Μεξηίθα, 2015). Μπνξεί λα απνθηήζνπλ ζην κέιινλ κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο 

θαη λα ρξεηαζηνχλ ςπρνινγηθή βνήζεηα (Janson et al., 2009, ζει. 319 - 326). Αθφκε, 

κπνξεί λα θαηαθιχδνληαη απφ άγρνο κήπσο ζπκβεί θαη ζηνπο ίδηνπο θάπνηνπ είδνπο 

θαθνπνίεζε γη’ απηφ θηφιαο παξακέλνπλ ακέηνρνη (Σξίγθα – Μεξίθα, 2015) .   

  

1.7. Σα ζπκπηώκαηα πνπ παξνπζηάδεη ην ζύκα ηνπ ζρνιηθνύ 

εθθνβηζκνύ 

  

Σα ζπκπηψκαηα πνπ παξνπζηάδεη έλα παηδί, ην νπνίν έρεη πέζεη ζχκα ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ (Σζαγθάξε, 2003) είλαη ηα παξαθάησ: 

 Γηζηάδεη λα πάεη κφλν ηνπ ζην ζρνιείν θαη δεηά απ’ ηνπο 

γνλείο ηνπ λα ηνλ πεγαίλνπλ, αιιά θαη λα ηνλ παίξλνπλ, φηαλ ηειεηψλεη. 

 Όηαλ πεγαίλεη κφλν ηνπ ζρνιείν, αιιάδεη δηαξθψο ην 

δξνκνιφγην ηνπ. 

 Κάζε πξσί αξλείηαη λα πεγαίλεη ζρνιείν θαη ιέεη ςέκαηα, πσο 

αηζζάλεηαη θάπνηα αδηαζεζία. 

 Φεχγεη θξπθά απ’ ην ζρνιείν. 

 Ζ ζρνιηθή ηνπ επίδνζε «πέθηεη». 

 Γίλεηαη επηζεηηθφ θαη κε ζπλεξγάζηκν απέλαληη ζηνπο γνλείο 

ηνπ, φπσο επίζεο δελ ηνπο ιέεη ηί ην πξνβιεκαηίδεη. 

 Δπηζηξέθεη ζην ζπίηη κε ζθηζκέλα ξνχρα θαη κειαληέο ή 

πεηλαζκέλν, θαζψο ν ζχηεο ηνπ έρεη πάξεη φιν ην θαγεηφ. 

 Κιαίεη ηα βξάδηα θαη έρεη αλήζπρνπο χπλνπο. 

 Γίλεηαη θαη ην ίδην επηζεηηθφ πξνο ηα αδέξθηα ηνπ ή άιινπο 

ζπλνκήιηθνχο ηνπ. 

 Κιείλεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη δελ έρεη θαζφινπ 

απηνπεπνίζεζε. 

 ε δηάθνξεο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ζε ζέκαηα επηθνηλσλίαο κε 

άιινπο γίλεηαη επηζεηηθφ.  
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 Δίλαη κνλίκσο αγρσκέλν θαη αλήζπρν. 

 

1.8. Οη ζπλέπεηεο ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ ζηηο δσέο ησλ 

εκπιεθόκελσλ 

Σα παηδηά - ζχηεο δελ είλαη πεηζαξρεκέλα θαη δηαηαξάζζνπλ ηελ εζπρία ηεο ηάμεο, 

εκπνδίδνληαο ηελ ζρνιηθή δηαδηθαζία (Benitez & Justicia, 2006). Ζ παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά έρεη σο απνηέιεζκα ηα παηδηά λα κελ πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν θαη λα 

νδεγνχληαη ζηαδηαθά ζηηο νπζίεο (Φπιαθηνχ, 2005). χκθσλα κε έξεπλεο ησλ 

Γησηάθνπ θαη Πξεθαηέ (2006), φζνη έρνπλ βίαηε ζπκπεξηθνξά ζην ζρνιείν, ζα 

ζπλερίζνπλ ηηο βίαηεο πξάμεηο θαη ζηελ ελήιηθε δσή θαη ζα πξνβνχλ ζε εγθιεκαηηθέο 

πξάμεηο (Olweus, 2009). Σέινο, νη ζχηεο εθθνβίδνπλ αθφκε θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, 

άιια θαη φζνπο ζπλαλαζηξέθνληαη (Wyld, 2003).  

 Σα παηδηά – ζχκαηα, εμαηηίαο ησλ φζσλ έρνπλ πεξάζεη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ ζρνιηθψλ ηνπο ρξφλσλ, ελδερνκέλσο λα αληηκεησπίζνπλ ζνβαξά 

ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα θαη ζε ζνβαξά πεξηζηαηηθά, ίζσο ρξεηαζηεί λα εηζαρζνχλ ζε 

θάπνηα θιηληθή, ιφγσ ζσκαηηθψλ ή ςπρνινγηθψλ ηξαπκάησλ. Οη θνηλσληθέο ηνπο 

ζπλαλαζηξνθέο ζα είλαη δχζθνιεο θαη έηζη, δελ ζα κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ θηιίεο, 

κε απνηέιεζκα νη δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο λα είλαη ειάρηζηεο. Σέινο, ζε πην 

ζπάληεο πεξηπηψζεηο, φηαλ ελειηθησζνχλ ηα ζχκαηα είλαη πηζαλφ λα θάλνπλ έλνπιε 

επίζεζε ζην ζρνιείν πνπ θνηηνχζαλ θαη λα ζθνηψλνπλ καζεηέο, σο εθδίθεζε γηα 

απηά πνπ πέξαζαλ (Roland & Munthe, 1987; Flannery, et al., 2004).  

 Σα παηδηά – παξαηεξεηέο, αθνχ γίλνληαη κάξηπξεο εθθνβηζκνχ 

ελαληίνλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, αληηκεησπίδνπλ κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο, ην νπνίν δελ ζα 

μεπεξάζνπλ, εάλ δελ απεπζπλζνχλ ζε θάπνηνλ εηδηθφ (Janson et al., 2009). Φνβνχληαη 

πσο ζην κέιινλ ζα ππάξμνπλ θαη απηνί ζχκαηα βίαο θαη γη’ απηφ ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο δελ θαηαγγέινπλ ζηνπο αξκφδηνπο ηέηνηνπ είδνπο πεξηζηαηηθά. Σέινο, 

γλσξίδνπλ πσο ζπκκεηέρνπλ θαη απηνί ακέηνρα ζηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ, θάηη πνπ 

ηνπο δίλεη έλα κήλπκα απηνδηθίαο θαη αηηκσξεζίαο, ην νπνίν δελ πξφθεηηαη λα 

μεπεξάζνπλ ζην κέιινλ (Νηθνιατδεο & Παπαζηπιηαλνχ, 2013).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: O ΡΟΛΟ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ ΚΑΙ 

ΥΟΛΔΙΟΤ 

 

Ζ νηθνγέλεηα αιιά θαη ην ζρνιείν παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δσή ηνπ παηδηνχ, 

θαζψο ην βνεζνχλ λα δηακνξθψζεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ θαη λα θνηλσληθνπνηεζεί. Καη 

νη δχν παξάγνληεο έρνπλ θνηλφ ζεκείν ην παηδί θαη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο έηζη, 

ψζηε ην παηδί λα έρεη ζεκαληηθά νθέιε ζηε δσή ηνπ.  

 

2.1. Η νηθνγέλεηα 

Ζ νηθνγέλεηα παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ. Δίλαη απηή πνπ ηνπ θαιιηεξγνχλ ηηο θνηλσληθέο ηνπ 

δεμηφηεηεο θαη ηνπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο πνπ πξέπεη λα έρεη. Ζ νξγάλσζε, ε δνκή, 

ε εζσηεξηθή ιεηηνπξγία θαη νη ζπλζήθεο δσήο ηεο νηθνγέλεηαο, θαζψο θαη ε ζρέζε 

πνπ έρεη ην παηδί κε ηα κέιε ηεο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

καζεηψλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (Μαηζαγγνχξαο, 2005 ζην Μπαγάθεο, Γ.). Σα 

παηδηά πνπ έρνπλ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ζπλήζσο πξνέξρνληαη απφ δηαιπκέλεο ή 

απνδηνξγαλσκέλεο νηθνγέλεηεο, ζηηο νπνίεο παξαηεξνχληαη ελδννηθνγελεηαθέο 

ζπγθξνχζεηο, ρακειφ εηζφδεκα, άζρεκεο ζηεγαζηηθέο ζπλζήθεο θαη θπζηθή ή 

ζπλαηζζεκαηηθή έιιεηςε ησλ γνλέσλ (Υξεζηάθεο, 2001).  

 Μέζσ εξεπλψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έρεη δηαπηζησζεί πσο 

παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ ρσξηζκέλνπο γνλείο εθδειψλνπλ πην εχθνια επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ζην ζρνιείν. Αθφκε, ν ζάλαηνο ή ε εγθαηάιεηςε γνλέα, ν αιθννιηζκφο 

θαη ε ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ, ην ρακειφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, νη ζπγθξνχζεηο 

ησλ γνλέσλ κεηαμχ ηνπο θαη ε κε επηβνιή πεηζαξρίαο απφ ηνπο γνλείο ζην παηδί 

νδεγνχλ ζηελ απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ (Νφβα – Καιηζνχλε, 2005). Σα 

παηδηά πνπ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο ηνπο θαη βηψλνπλ ηελ αγάπε, ηελ 

θξνληίδα θαη ηελ αζθάιεηα έρνπλ ζεηηθή απην-αληίιεςε θάηη πνπ νδεγεί ζηελ ζεηηθή 

πξνζαξκνγή ηνπο ζην ζρνιείν. Αληηζέησο, ηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ 

απηαξρηθέο νηθνγέλεηεο ή ε νηθνγέλεηα ηνπο δελ ηνπο δίλεη ηελ απαξαίηεηε πξνζνρή 

έρνπλ αξλεηηθή απην-αληίιεςε θαη εθδειψλνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 
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(Edwards, 1997). Σέινο, φηαλ νη γνλείο έρνπλ πςειέο πξνζδνθίεο γηα ηα παηδηά ηνπο, 

ελψ ηα ίδηα δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηέο, απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά (Υάξεο, et al., 1999). 

 Οη εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηα ησλ παηδηψλ ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο 

ηνπο πξνέξρνληαη απφ ηνπο γνλείο θαη γεληθφηεξα απφ ηελ νηθνγέλεηα 

(Παξαζθεπφπνπινο, 1985). Οη αξλεηηθέο εκπεηξίεο πνπ ελδερνκέλσο βηψλεη ην παηδί 

κέζα ζην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ, κπνξεί λα ην επεξεάζνπλ αξλεηηθά θαη λα 

εκθαλίζεη παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά (Νφβα- Καιηζνχλε, 2005). Σα παηδηά καζαίλνπλ 

απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο δηάθνξεο αμίεο, θαλφλεο, αιιά θαη ηξφπνπο δσήο απφ 

δηάθνξα πξφηππα, φπσο απφ ηνπο γνλείο, ηνπο παππνχδεο θαη ηελ επξχηεξν θνηλσληθφ 

ηνπο θχθιν. Αξθεηά παηδηά φκσο δελ έρνπλ απνθηήζεη ηελ θαηάιιειε αγσγή απφ ην 

ζπίηη (Μαηζαγγνχξαο, 2006), κε απνηέιεζκα λα έρνπλ πνιιέο αλαζθάιεηεο ή έληνλν 

ην ζηνηρείν ηνπ άγρνπο θαη λα γίλνληαη επηζεηηθά (Γήκνπ, 1998).  

 Ζ νηθνγέλεηα κέζσ ηνπ ηξφπνπ αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηελ χπαξμε ή φρη επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Cowie, 2000). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, φηαλ έλα παηδί εθθνβίδεη θάπνην άιιν παηδί, ζπρλά αληηκεησπίδεη 

νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα (Baver & Hevernkoht, 2006). Οη γνλείο δελ εθθξάδνπλ 

εχθνια ηελ αγάπε πνπ ηξέθνπλ γηα ην παηδί ηνπο, κε απνηέιεζκα ην ίδην ην παηδί λα 

ζεσξεί πσο δελ λνηάδνληαη γη’ απηφ. Αθφκε, φηαλ νη γνλείο δελ ζέηνπλ θάπνηα φξηα 

ζην παηδί σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη αλέρνληαη ηελ αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά 

πνπ έρεη, απηφ νδεγεί ηα παηδηά ζην λα είλαη επηζεηηθά απέλαληη ζηνπο άιινπο. 

 Γηα λα θνηλσληθνπνηεζεί ην παηδί ζσζηά ζηελ θνηλσλία ε νηθνγέλεηα 

νθείιεη ζχκθσλα κε ηνλ Μάλν (1989):  

 Να ηνπ δείρλεη αγάπε. 

 Να είλαη ζηνξγηθή καδί ηνπ. 

 Σν παηδί λα ληψζεη αζθάιεηα καδί ηεο θαη λα ληψζεη πσο έρεη 

ηελ πξνζνρή ηεο. 

 Να ππάξρνπλ θαλφλεο πνπ ζα έρνπλ ζέζεη νη γνλείο, ηνπο 

νπνίνπο ην παηδί πξέπεη λα ηεξεί, γηα λα ππάξρεη κηα αηκφζθαηξα θαηαλφεζεο 

θαη ζπλεξγαζίαο. 

 Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ λα είλαη αλάινγε κε ηελ ειηθία 

ησλ παηδηψλ. 
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2.1.1. Τξόπνη αληηκεηώπηζεο ηεο νηθνγέλεηαο ζηνλ ζρνιηθό εθθνβηζκό 

Ζ νηθνγέλεηα νθείιεη λα εληζρχεη ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ παηδηνχ θαη κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ζα εληζρπζνχλ θαη νη θνηλσληθέο ηνπ δεμηφηεηεο. Υξεηάδεηαη λα ελζαξξχλνπλ 

θαη λα επαηλνχλ ην παηδί γηα θάζε επίηεπγκα ηνπ, γηα λα ηνλψλεηαη ε απηνπεπνίζεζή 

ηνπ θαη λα ληψζεη πσο αμίδεη. Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ ζεβαζκνχ είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθή, θαζψο πξέπεη λα θαηαλνήζεη πσο φινη έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα.  

Δπίζεο, νθείινπλ λα είλαη δηαζέζηκνη πάληα γηα ην παηδί, λα κελ ην παξακεινχλ θαη 

λα ην έρνπλ δηαβεβαηψζεη πσο φ,ηη θαη αλ ζέιεη θαη ρξεηαζηεί, ζα είλαη δίπια ηνπ γηα  

λα ηνπ ζπκπαξαζηαζνχλ (Rigby, 2002). Απαξαίηεην είλαη λα κελ ηνπ αζθνχλ πίεζε, 

λα κελ ην ηηκσξνχλ, φηαλ θάλεη θάηη κε επηηξεπηφ, αιιά λα ην επηπιήηνπλ θαη κέζσ 

ηνπ δηαιφγνπ λα ην ζπκβνπιέπνπλ κε επηρεηξήκαηα γηα ην πσο πξέπεη λα 

ζπκπεξηθέξεηαη ζσζηά (Rigby, 2002). Έηζη, ην παηδί ζα ληψζεη αζθάιεηα θαη ζα έρεη 

θαιέο ζρέζεηο θαη ζα ζπλεξγάδεηαη άςνγα κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ.  

 

2.2. Σν ζρνιείν  

Σν ζρνιείν είλαη έλα απ’ ηνπο πην ζεκαληηθνχο θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο ζηε δσή 

ηνπ αηφκνπ. Σα παηδηά θνηηνχλ εθεί γηα αξθεηά ρξφληα ηεο δσήο ηνπο θαη γη’ απηφ νη 

εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα ηα εκπινπηίζνπλ φρη κφλν κε γλψζεηο, αιιά θαη κε 

θαλφλεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. Δπηπιένλ, βαζηθή πξνυπφζεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη λα βνεζνχλ ηνπο καζεηέο, φηαλ δπζθνιεχνληαη ζε θάηη, λα είλαη 

θηιηθνί θαη ππνζηεξηθηηθνί καδί ηνπο (Besag, 1989). 

 Όηαλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη απηαξρηθφ θαη δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηφηε νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

εθδειψλνληαη πην εχθνια (Υξεζηάθεο, 2001), κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη θαη 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Οη καζεηέο ληψζνπλ θαηαπηεζκέλνη θαη δελ 

ελδηαθέξνληαη γηα ηηο γλψζεηο πνπ πξνζθέξεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη έηζη, 

δεκηνπξγείηαη κηα απεηζαξρία θαη θαη κηα άξλεζε γηα ζπκκεηνρή ζην κάζεκα 

(Παπαδφπνπινο, 1982). Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δηακνξθψλεη ίδηνπο ηχπνπο 

πνιηηψλ, αθνχ δελ ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο (Υξπζαθίδεο, 1997). Σέινο, ην θνηλσληθφ θαη 
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πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν, θαζψο θαη  νη γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ελφο παηδηνχ δηαθέξνπλ ή 

απνθιίλνπλ απ’ ηα αληίζηνηρα ησλ άιισλ καζεηψλ. Σα παηδηά καζαίλνπλ πσο πξέπεη 

λα ζπκπεξηθέξνληαη θαη λα δξνπλ ζε κηα θνηλσληθή νκάδα.  

 Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο 

πνιιέο θνξέο επζχλνληαη γηα ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ κέζα ζηελ 

ηάμε, αιιά θαη γεληθφηεξα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξεί είλαη 

απηαξρηθνί, λα κελ είλαη «θνληά» ζηνλ καζεηή, λα είλαη απαηηεηηθνί, λα κελ είλαη 

πιήξσο θαηαξηηζκέλνη, φπσο ζα έπξεπε, θαζψο επίζεο νη ίδηνη λα κελ ηεξνχλ ηνπο 

θαλφλεο ηεο ηάμεο θαη λα επηβάιινπλ ρσξίο ιφγν θπξψζεηο ζηα παηδηά. Απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα, νη καζεηέο λα αληηδξνχλ έληνλα, λα δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα, λα 

γίλνληαη κηκεηέο θαθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηέινο, λα είλαη επηζεηηθνί.  

 Σν θάζε ζρνιείν γηα λα δηαρεηξηζηεί ην θαηλφκελν ηεο βίαο, πξέπεη λα 

εμειηρζεί ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, έηζη ψζηε λα εμαιεθζνχλ νη ξίδεο ηνπ 

εθθνβηζκνχ θαη λα δηαζθαιηζηνχλ νη καζεηέο. χκθσλα κε ηνλ Μαηζαγγνχξα 

(2006), ε ζσζηή δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, δίλεη δηάθνξα 

εξεζίζκαηα ζηνπο καζεηέο, αλαπηχζζεηαη ε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, πνπ είλαη 

απνδεθηή θαη  πξντδεάδεη ηα παηδηά γηα ην ηί πξφθεηηαη λα δηδαρζνχλ ζηελ ηάμε.  

 Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα δεκηνπξγνχλ έλα αζθαιέο καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ, κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Δίλαη θαιν λα νξίζνπλ καδί κε ηα 

παηδηά ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ηεξνχλ θαη λα 

δηακνξθψζνπλ έλα ζεηηθφ θιίκα ζηελ ηάμε. ηε ζπλέρεηα, είλαη αλαγθαίν λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηλνχξγηεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, νη νπνίεο ζα είλαη 

ελδηαθέξνπζεο γηα ηνπο καζεηέο. Καιφ ζα ήηαλ λα κάζνπλ ζηα παηδηά, πσο λα 

δηαρεηξίδνληαη ηνλ ζπκφ ηνπο θαη πσο λα βξίζθνπλ ιχζεηο ζηηο δηαθσλίεο ηνπο, ρσξίο 

λα ππάξρνπλ ζπγθξνχζεηο. Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί ζπκβάιινπλ ζηελ ςπρηθή πγεία 

ησλ καζεηψλ. χκθσλα κε ηνλ Wallen, γηα λα έρεη θάπνην άηνκν ςπρηθή πγεία πξέπεη 

λα (Πεηξνπιάθεο, 1981) λα έρεη εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα πηζηεχεη πσο 

κπνξεί λα θαηαθέξεη φ,ηη ζέιεη, λα είλαη πξφζπκν ζην λα θάλεη θαηλνχξγηα πξάγκαηα, 

ζηελ ζπλαλαζηξνθή ηνπ κε ηα άιια άηνκα λα κπνξεί λα είλαη ν εαπηφο ηνπ θαη λα 

εθθξάδεηαη ρσξίο θφβν, λα θαηαλνεί ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. 
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 Σα ζρέδηα εξγαζίαο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ καζεηψλ 

νθείινπλ ζηα ζηάδηα πινπνίεζεο λα επηηξέπνπλ ηελ αληαιιαγή απφςεσλ, λα 

δηακνξθψλνπλ έλα πιαίζην δξάζεο, λα νινθιεξψλνληαη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο, λα 

αμηνινγείηαη ε δηαδηθαζία θαη λα παξνπζηάδεηαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα (Κνπξθνχηαο, 

2017). Σα κέζα πινπνίεζεο πνπ αξκφδεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη ν δηάινγνο θαη ε 

ελεξγή αθξφαζε, ε ειεχζεξε έθθξαζε θαη ν ζεβαζκφο ζηηο απφςεηο ηνπ άιινπ, ε 

έκθαζε ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηνλ ζεβαζκφ ζηηο αδπλακίεο ηνπ άιινπ θαη ηέινο, 

ε δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ (Κνπξθνχηαο, 2017).  

 

2.2.1. Τξόπνη αληηκεηώπηζεο (παξεκβάζεηο) ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζηνλ ζρνιηθό εθθνβηζκό 

 

χκθσλα κε ηνλ Κνπξάθε (2010), ε ρακειή απηνεθηίκεζε θαη απηνπεπνίζεζε, ην 

αίζζεκα ηεο εζσηεξηθεπκέλεο κνλαμηάο, ν αληαγσληζκφο κε ηα αδέξθηα, ε κεγάιε 

απνγνήηεπζε κεηά απφ έλα ιάζνο, ν ζπκφο θαη ε απφζπξζε κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ κε «πξψηκε παξέκβαζε».  

 Οη εθπαηδεπηηθνί θαη ην ζρνιείν, γηα λα εμαιείςνπλ ην θαηλφκελν ηνπ 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ νθείινπλ λα (Κνπξθνχηαο, 2017): 

 

Δθπαηδεπηηθνί: 

 Οη εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ θαιή ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο θαη 

λα ππάξρεη ελεκέξσζε ηνπ δαζθάινπ γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ζην 

ζπίηη 

 Να εληάζζνπλ ηα παηδηά ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, έηζη ψζηε 

λα αλαπηχμνπλ δεζκνχο θηιίαο θαη ζπλεξγαζίαο, λα αλαπηπρζεί ε θνηλσληθή 

λνεκνζχλε θαη λα ππάξρεη καζεζηαθή ππνζηήξημε, φηαλ είλαη απαξαίηεην 

 Να δεκηνπξγήζνπλ έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη απνδνρήο ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ καζεηψλ 

 Να πξνζηαηεχνπλ ην παηδί ζε φ,ηη αληηκεησπίδεη θαη λα ην 

δηαβεβαηψλνπλ φηη δελ είλαη δηθή ηνπ επζχλε φια φζα ηνπ ζπκβαίλνπλ 
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 Να ελεκεξψζνπλ ηνπο γνλείο εάλ ζπκβεί θάηη, λα απεπζπλζνχλ 

ζηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηνλ 

ζρνιηθφ ζχκβνπιν. ε πην αθξαίεο πεξηπηψζεηο, θαιφ ζα ήηαλ λα δεηήζνπλ 

ηελ βνήζεηα ελφο ςπρνιφγνπ 

 Να ζπδεηήζνπλ κε ηα παηδηά ηεο ηάμεο πξαθηηθνχο ηξφπνπο, 

έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνπλ δχζθνιεο θαηαζηάζεηο θαη πσο αλ 

κηιήζνπλ γη’ απηφ πνπ ηνπο ζπκβαίλεη κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηα πξάγκαηα 

 Όηαλ θάπνην παηδί εθθνβίδεηαη λα μεθηλνχλ ζπδήηεζε κέζα 

ζηελ ηάμε θαη λα αληηκεησπίδεηαη σο θάηη ην ζνβαξφ πνπ είλαη επζχλε φισλ 

θαη λα εμεγνχλ πσο ην λα αλαθέξεη θάπνην παηδί έλα πεξηζηαηηθφ εθθνβηζκνχ 

ζε θάπνηνλ αξκφδην δελ είλαη «θάξθσκα» 

 Να νξγαλψζνπλ ςπρνπαηδαγσγηθέο δξάζεηο γηα λα 

θηλεηνπνηεζεί ε αιιειεγγχε ησλ καζεηψλ 

 

 

ρνιείν: 

 Δίλαη αλαγθαίν λα δηεξεπλπζεί ζηελ Διιάδα ην θαηλφκελν ηνπ 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη ηα θνηλσληθν – πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 Δίλαη αλαγθαία ε ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε 

ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ, γηα λα κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ην θαηλφκελν απηφ, 

θαζψο επίζεο λα ππάξρνπλ εηδηθνί ςπρηθήο πγείαο (ςπρνιφγνη, θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί, παηδνςπρίαηξνη), νη νπνίνη ζα παξεκβαίλνπλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ 

 Δίλαη απαξαίηεηε ε ζπκβνπιεπηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνο 

ηνπο καζεηέο γηα λα εληζρπζεί ε καζεηηθή νκάδα 

 Να ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ γνλέσλ θαη ζρνιείνπ 

 Να δίλεηαη έκθαζε ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

 Να αλαπηπρζνχλ πξνγξάκκαηα πξναγσγήο ηεο ςπρηθήο πγείαο 

ησλ καζεηψλ θαη λα εληάζζνληαη ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα 
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 Να αλαπηπρζνχλ ελαιιαθηηθά πξνγξάκκαηα κε ζεηηθέο θαη φρη 

κε ηηκσξεηηθέο πξαθηηθέο 

 Να ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα ππνζηήξημεο επάισησλ 

νηθνγελεηψλ απφ εηδηθνχο κέζσ ηνπ ζρνιείνπ 

 

 

 Γηα λα επηηεπρζνχλ φια ηα παξαπάλσ πξέπεη λα πξνζεγγηζηεί ε 

ζρνιηθή ηάμε σο νκάδα, θαζψο λα ππάξρνπλ ζεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηεο, λα θαιιηεξγεζνχλ δεμηφηεηεο νκαδν – ζπλεξγαηηθήο δξάζεο, 

λα ππάξρνπλ πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ, λα δίλεηαη ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ζηε δηακεζνιάβεζε θαη ζηε δηαπξαγκάηεπζε θαη ηέινο, λα 

παίξλνπλ ηελ επζχλε νη καζεηέο, φηαλ εκπιέθνληαη ζε δηάθνξεο δξάζεηο 

(Κνπξθνχηαο, 2017). 

 

 χκθσλα κε ηνπο Υελά θαη Υξπζαθίδε (2000), νη 

εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα αληηιεθζνχλ ηνλ ζπνπδαίν ξφιν ηνπο κέζα ζηελ ηάμε 

φζνλ αθνξά ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε παηδηνχ. ε θάζε ζρνιείν ν 

δηεπζπληήο καδί κε έλαλ εθπαηδεπηηθφ πξέπεη λα είλαη αξκφδηνη γηα ζέκαηα 

βίαο θαη επηζεηηθφηεηαο. ηφρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη λα εληάμνπλ νκαιά 

ηα παηδηά κέζα ζηελ ηάμε θαη λα θαιχπηνληαη φιεο νη αλάγθεο ηνπο. Να 

δεκηνπξγήζνπλ ζηηο ηάμεηο γσληέο κε δηάθνξα επηδαπέδηα ή παξαδνζηαθά 

παηρλίδηα θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε δαζθάινπο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ φπσο 

κνπζηθήο θαη εηθαζηηθψλ, έηζη ψζηε λα αζρνιεζνχλ κε δηαθνξεηηθψλ εηδψλ 

δξαζηεξηφηεηεο. εκαληηθνί είλαη νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, γη’ απηφ πξέπεη λα εθπαηδεχνπλ ηνπο καζεηέο, φηαλ ζέηνπλ 

ζθνπνχο θαη ζηφρνπο, πάληα λα ηνπο νινθιεξψλνπλ (Doulgas, 1997). 

Απαξαίηεηε είλαη ε εθεκεξεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηελ ψξα ηνπ δηαιείκκαηνο 

ζην πξναχιην, ζηνπο δηαδξφκνπο θαη ζηηο ηνπαιέηεο γηα λα ειέγρνπλ ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ.  

  

2.2.2. Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ 

Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη έλα ζχλνιν κέηξσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηα ήδε γλσζηηθά ηνπο πεδία λα 
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επεθηαζνχλ ζε λέεο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη ηερλνινγηθέο 

απαηηήζεηο (Σξίγθα – Μεξηίθα, 2011). Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηελ επηκφξθσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ εμειίζζνληαη νη γλψζεηο, νη δεμηφηεηεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο, απνθηνχλ θαηλνχξγηεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ε 

λννηξνπία θαη ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο ξφινο κεηαζρεκαηίδνληαη θαη δίλνληαη 

επθαηξίεο γηα απηφ-εμέιημή ηνπο (Αιεμάλδξνπ, 1988).  

 Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη αλαγθαία γηαηί 

αλαπηχζζεηαη θαη βειηηψλεηαη ε παξερφκελε εθπαίδεπζε (Σξίγθα – Μεξηίθα, 

2011). Ζ αλάγθε ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο νδήγεζε 

δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  ζηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Αλδξένπ, 1991). Δάλ δελ επηκνξθψλνληαη, ζα ππάξρεη 

αλεπάξθεηα ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο, δειαδή νη γλψζεηο θαη ε εθπαίδεπζε 

ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ δελ πξέπεη λα ζηακαηάλε κεηά ην παλεπηζηήκην, αιιά 

λα ζπλερίδνληαη ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, έηζη ψζηε νη γνλείο θαη νη 

καζεηέο λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

(Υξηζηνδνχινπ, 2004 ζην Σξίγθα – Μεξίθα, 2011).  

 Οη αιιαγέο ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο θαη νη θνηλσληθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αιιαγέο έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηε ζρνιηθή 

θνηλφηεηα. Γη’ απηφ ην ιφγν πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί λα είλαη πεξηζζφηεξν 

θαηαξηηζκέλνη θαη ελεκεξσκέλνη γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθνί ζην 

εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν (Σξίγθα – Μεξηίθα, 2011). Σέινο, ρξεζηκνπνηνχλ λέεο 

εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο εμαηηίαο ηεο λέαο ηερλνινγίαο ζηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ γη’ απηφ πξέπεη λα είλαη εμηδεηθεπκέλνη ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο θαη κεηαξξπζκίζεηο (Μαπξνγηψξγνο, 1999 ζην 

Αζαλαζνχια – Ρέππα et al., ζει. 116 ). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

ΠΑΙΓΙΩΝ 

 

 

3.1. Σα ζηάδηα γλσζηηθήο αλάπηπμεο ζύκθσλα κε ηνλ Piaget 

Ζ ζθέςε ζηελ παηδηθή ειηθία βαζίδεηαη ζε εζσηεξηθεπκέλεο ελέξγεηεο (Piaget & 

Inhelder, 1969). Αθνχ έρνπλ θαηαθηήζεη ηελ αλαπαξαζηαηηθή ζθέςε, ηα παηδηά είλαη 

ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ έλα πξάγκα, ζηε ζέζε ελφο άιινπ. Απηφ βαζίδεηαη ζηελ 

ηθαλφηεηα πνπ έρνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ γιψζζα. Θεσξεί πσο ζηηο ειηθίεο 7-8 

εηψλ, ηα παηδηά κπνξνχλ λα θάλνπλ λνεηηθέο ελέξγεηεο, φπσο ζπλδπαζκφ, δηαρσξηζκφ 

θαη ινγηθή κεηαηξνπή ησλ πιεξνθνξηψλ (Cole & Cole, 2002). Πνιιέο θνξέο φκσο, 

ηα παηδηά νδεγνχληαη ζε ιάζνο ζπκπεξάζκαηα θαη απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

βξίζθνληαη ζην ζηάδην πξν – ινγηθήο λφεζεο. ε απηφ ην ζηάδην, ε ζθέςε ησλ 

παηδηψλ ειηθίαο 4-5 εηψλ δελ βαζίδεηαη ζε ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο, επνκέλσο είλαη 

ινγηθφ λα θάλνπλ ιάζε, κέρξη λα θαηαθηήζνπλ ηελ αλαπαξαζηαηηθή ζθέςε.  

 ηελ λεπηαθή ειηθία, ε ζθέςε είλαη «κνλφπιεπξε», θαζψο εζηηάδνπλ 

ηελ πξνζνρή ηνπο ζε θάηη ζπγθεθξηκέλν θαη απνθιείνπλ φια ηα ππφινηπα. Απηφ 

νθείιεηαη ζηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ηνπ παηδηνχ: ζηνλ 

εγσθεληξηζκφ, ζηελ ζχγρηζε θαηλνκεληθνχ θαη πξαγκαηηθνχ θαη ζηνπο κε ινγηθνχο 

ζπιινγηζκνχο (Cole & Cole, 2002). 

 Δγσθεληξηζκόο: ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο βιέπνπλ ηα πάληα 

γχξσ ηνπο εγσθεληξηθά, δειαδή ην επίθεληξν είλαη ν εαπηφο ηνπο. Θεσξνχλ πσο φινη 

βιέπνπλ ηα πξάγκαηα απ’ ηελ δηθή ηνπο ζθνπηά. Σα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ 

εγσθεληξηθή ζθέςε ησλ παηδηψλ είλαη: α) ε έιιεηςε πξννπηηθήο ζηνλ ρψξν, φηαλ δελ 

κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ πσο θαίλνληαη ηα πξάγκαηα απ’ ηελ ζθνπηά ησλ άιισλ, β) ν 

εγσθεληξηθφο ιφγνο, φηαλ ζηηο ειηθίεο 4-5 εηψλ κπνξνχλ λα παξέρνπλ ιίγεο 

πιεξνθνξίεο ζηνλ αθξναηή (Cole & Cole, 2002), γ) ε αδπλακία θαηαλφεζεο ηεο 

ζθέςεο ησλ άιισλ, φηαλ απνδεηθλχεηαη  ε δπζθνιία ησλ παηδηψλ λα θάλνπλ ινγηθνχο 

ζπιινγηζκνχο, ζε ζρέζε κε ηελ ζθέςε ησλ άιισλ (Astington, 1993). χκθσλα κε 

ηνλ Piaget ηα παηδηά ειηθίαο 6-7 εηψλ «δελ εθηηκνχλ ηελ πλεπκαηηθή δσή θαη 
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ζεσξνχλ πσο νη ζθέςεηο ησλ άιισλ δελ ππάξρνπλ» θαη δ) ε ζεσξία ηνπ λνπ, ε νπνία 

επηηξέπεη ζηα παηδηά λα ζθέθηνληαη ηελ λνεηηθή θαηάζηαζε ησλ άιισλ θαη 

εκθαλίδεηαη ζην 4
ν
 έηνο (Astington, 1993).   

 ύγρηζε θαηλνκεληθνύ θαη πξαγκαηηθόηεηαο: Σα παηδηά ζε απηφ ην 

ζηάδην εζηηάδνπλ κφλν ζηελ εκθάληζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ο Piaget ππνζηήξημε πσο 

δελ είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ θαη ηηο δχν πιεπξέο ελφο αληηθεηκέλνπ. Μέζσ ηεο 

δηαηήξεζεο, ηα παηδηά αξρίδνπλ λα αληηιακβάλνληαη πσο έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

ππάξρεη, αθφκε θαη αλ δελ ην βιέπνπλ. Κάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο αληηθεηκέλνπ 

είλαη αφξαηα, επεηδή έρνπλ ππνζηεί θάπνηα εμσηεξηθή αιινίσζε. Σα παηδηά ινηπφλ, 

πνπ πεηπραίλνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην, κηινχλ γη’ απηφ πνπ γλσξίδνπλ θαη 

ζεσξνχλ αιεζηλφ, αλεμαξηήησο ηνπ ηη βιέπνπλ κε ηα κάηηα ηνπο. Ζ δηαηήξεζε 

αλαπηχζζεηαη ζε ειηθίεο απφ 4-8 εηψλ, κε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί ζηελ 

ειηθία ησλ 7 ρξφλσλ (Cole & Cole, 2002).  

 πγθεθξηκέλε ιεηηνπξγηθή λόεζε: ην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην, 

παξαηεξείηαη ζχγρηζε κεηαμχ θαηλνκεληθνχ θαη πξαγκαηηθνχ. Ο πξν – αηηηψδεο 

ζπιινγηζκφο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξάινγε ζθέςε θαη αδηαθνξεί γηα ην 

απνηέιεζκα. Όηαλ θαηαθέξνπλ λα ζπλδπάδνπλ, λα μερσξίδνπλ, λα θαηαηάζζνπλ θαη 

λα κεηαζρεκαηίδνπλ αληηθείκελα θαη πξάμεηο, ηφηε είλαη ηθαλά γηα λνεηηθέο ελέξγεηεο. 

Ζ ζπγθεξηκέλε ιεηηνπξγηθή ζθέςε αλαπηχζζεηαη ζε παηδηά ηνπ Γεκνηηθνχ, απφ 6-12 

εηψλ (Cole & Cole, 2002).  

 Ο κνλαδηθφο ηξφπνο γηα λα αληηιεθζεί θάπνηνο ηί γλσξίδεη έλα παηδί 

είλαη ε παξαηήξεζε ζε απηά πνπ ιέεη δηφηη ηα παηδηά καζαίλνπλ θάηη ρσξίο λα ην 

έρνπλ δηδαρζεί. ηα πξψηα ρξφληα αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ ε δηαδηθαζία ηεο ζθέςεο 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, θαζψο έρεη κεγαιχηεξε ζεκαζία απ’ ην πφζεο ζσζηέο 

απαληήζεηο κπνξνχλ λα δψζνπλ ζε δηάθνξα εξσηήκαηα. Οη ιαζεκέλεο απαληήζεηο, 

φηαλ δίλνληαη κεηά απφ πξνζπάζεηα, ππνδεηθλχνπλ λνεηηθή εμέιημε (Carew, 1976). Ζ 

παηδηθή ζθέςε κεξηθψλ παηδηψλ εθδειψλεηαη κέζσ ηνπ ζψκαηφο ηνπο. Μέζα απφ 

δηάθνξεο ελέξγεηέο ηνπο, νη νπνίεο εθδειψλνληαη κέζσ ηεο πεξηέξγεηαο, ησλ 

θηλήζεσλ ησλ ρεξηψλ ηνπο, θαζψο θαη κέζσ ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο ζηελ 

ζηάζε ηνπο θαη ζηελ έθθξαζε ηνπο, δηαθξίλνληαη φια ηα ζηνηρεία ηεο ζθέςεο ηνπο. 
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 Παξφια απηά, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαζεσξεζεί ε άπνςε ηνπ 

Piaget γηα ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ. Σα πεηξακαηηθά έξγα, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζε γηα ηνλ έιεγρν ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, είλαη πνιχπινθα θαη δελ 

βνεζνχλ ζηελ εμέηαζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ. Έηζη ινηπφλ, ηα παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο δελ βιέπνπλ ηελ δσή ηνπο εγσθεληξηθά (Broke et al., 1975), 

δηαηεξνχλ ηελ πνζφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ (Gelman & Baillargeon, 1983), μερσξίδνπλ 

ηα άςπρα αληηθείκελα (Keil & Carey, 1979; 1985) θαη αληηιακβάλνληαη ηελ αλαινγία 

θαη ηελ κεηαθνξά (Vosniadou et al., 1984). Ζ πξνζπιινγηζηηθή ζθέςε αλαπηχζζεηαη 

ζε ειηθίεο 2-8 εηψλ. 

  

3.2. Γηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ ζθέςε ησλ παηδηώλ 

Τπάξρνπλ πέληε δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ζθέςεο (Banyard & Hayes, 1999), νη 

νπνίεο είλαη: 

 πλεηξκηθή ζθέςε: Ο Locke (17
νο

 αη.) ππνζηήξημε πσο ε ζθέςε είλαη 

απνηέιεζκα πνιιψλ ηδεψλ θαη πσο ιεηηνπξγεί ζπλεηξκηθά, δειαδή ζπλδέεηαη ε κία κε 

ηελ άιιε. Οη λέεο ζθέςεηο πξνθχπηνπλ, φηαλ γίλεηαη πξφζζεζε κηαο θαηλνχξγηαο 

ηδέαο ζε κηα ήδε ππάξρνπζα ζθέςε.  

 Αληίδξαζε ζηηο βηνινγηθέο απαηηήζεηο: Ο Freud (1965/1933) 

ππνζηήξημε πσο ην άηνκν, γηα λα ηθαλνπνηήζεη φπνηα βηνινγηθή αλάγθε έρεη, 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ζθέςε. Ζ ζθέςε είλαη ε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο γηαηί 

επηθεληξψλεηαη ζε κηα εζσηεξηθή εηθφλα, πνπ «δείρλεη» απηφ πνπ έρεη αλάγθε ν 

νξγαληζκφο.  

 Πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ: Ζ ζθέςε ζχκθσλα κε ηνλ Piaget 

(1952), είλαη κέξνο ηεο βηνινγηθήο πξνζαξκνγήο. Σα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο 

ζπγθξνηνχλ ζην κπαιφ ηνπο έλα κνληέιν θφζκνπ, ην νπνίν πξνθχπηεη απ’ ηηο 

εκπεηξίεο πνπ απνθηνχλ θαη παίξλεη ηελ κνξθή γλσζηηθψλ ζρεκάησλ, πνπ δίλνπλ 

λφεκα ζηηο εκπεηξίεο ηνπο.  

 Η ζθέςε σο γλσζηηθή αλαδόκεζε: Ο Vygotsky (1962) αλέθεξε πσο 

ε ζθέςε βνεζά ην παηδί λα αληηιεθζεί πσο ηα πξάγκαηα ζα κπνξνχζαλ λα αιιάδνπλ 

θαη λα είλαη δηαθνξεηηθά. Σν παηδί ζηαδηαθά θαηαιαβαίλεη, πσο κπνξεί λα 



31 
 

ηξνπνπνηήζεη θαη λα αιιάμεη θάπνηα πξάγκαηα ζηνλ θφζκν. Σν παηδί νξγαλψλεη ηηο 

αιιαγέο πνπ ζέιεη θαη πξνζπαζεί λα εξκελεχζεη απηά πνπ ζπκβαίλνπλ γχξσ ηνπ.  

 Η ζθέςε σο κέζν ιύζεο αζπκθσληώλ: Ο Dewey (1980) ππνζηήξημε 

πσο ν άλζξσπνο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θάλεη θάηη ρσξίο λα ην ζθεθηεί, δειαδή δξα 

απηνκαηνπνηεκέλα. Δάλ φκσο ε εκπεηξία πνπ έρεη δελ ζπκβαδίδεη κε απηφ, ηφηε 

κπαίλεη ζηελ δηαδηθαζία ηεο ζθέςεο, γηα λα επηιπζεί ην πξφβιεκα.  

 

3.3. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ ην ύθνο θαη ην 

επίπεδν ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηώλ 

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ ην χθνο θαη ην επίπεδν ηεο γλσζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηψλ είλαη ε πεξηέξγεηα, ν πεηξακαηηζκφο, ε εμεξεχλεζε, ε 

πξνζνρή, ε κλήκε, ε επηκνλή θαη ε ζπγθέληξσζε. Οη δηαδηθαζίεο πνπ ππνδειψλνπλ 

λνεηηθή εμέιημε ζηε ζθέςε ησλ παηδηψλ είλαη ηα εμήο (Cohen et al., 1991): 

 Ιθαλόηεηα ηεο γελίθεπζεο: κε ηνλ πεηξακαηηζκφ, ηελ εμεξεχλεζε, 

αιιά θαη ηηο εκπεηξίεο, ηα παηδηά νδεγνχληαη ζε γεληθεχζεηο θαη δεκηνπξγνχληαη γη’ 

απηά αιεζηλέο αλαθαιχςεηο. Όηαλ ηα παηδηά νδεγνχληαη απφ κφλα ηνπο ζε απηέο ηηο 

αλαθαιχςεηο, καζαίλνπλ θαη ηηο εκπεδψλνπλ πην εχθνια δηαηεξψληαο απηέο ζηε 

κλήκε ηνπο.  

 Ιθαλόηεηα ηεο δηαθνξνπνίεζεο: κε ηηο παξαπάλσ γεληθεχζεηο, ηα 

παηδηά κπνξνχλ λα ζπγθξίλνπλ αλζξψπνπο, αληηθείκελα θαη γεγνλφηα. Μέζσ ησλ 

αηζζήζεσλ ηνπο, είλαη ζε ζέζε λα δηαθνξνπνηνχλ:  

1. ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο 

2. ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

3. ηα άςπρα θαη ηα έκςπρα αληηθείκελα 

4. ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ θαληαζία 

5. ηελ εκθάληζε θαη ηελ ιεηηνπξγία 

 

Ιθαλόηεηα λα θηηάρλεη αλαινγίεο θαη λα θαηαλνεί νκνηόηεηεο θαη 

δηαθνξέο 
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Υξνληθόο πξνζαλαηνιηζκόο: ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ ηα παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο δελ είλαη ζε ζέζε λα ηελ θαηαλνήζνπλ θαη γη’ απηφ 

καζαίλνπλ ιέμεηο φπσο φηαλ, ζχληνκα, ηνπ ρξφλνπ θιπ θαη ηηο ελζσκαηψλνπλ 

ζηελ κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία, ρσξίο λα βγάδνπλ λφεκα. Οη ζρέζεηο ηνπ 

ρξφλνπ γίλνληαη θαηαλνεηέο ζηαδηαθά. ην 4
ν
 έηνο ηα παηδηά κπνξνχλ λα 

γλσξίδνπλ ηελ εκέξα ηεο εβδνκάδαο, ην κήλα θαη ην έηνο. ην 5
ν
 έηνο μέξνπλ 

ηελ ειηθία ηνπο, αιιά κπεξδεχνπλ αθφκε ηηο ρξνληθέο έλλνηεο. Μεηά ην 11
ν
 

έηνο ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη πιήξσο ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ.  

  

 Ιθαλόηεηα λα αληηιεθζεί αίηην θαη αηηηαηό: ηα παηδηά 

αλάινγα κε ην ηη κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ θαη ηη φρη, δίλνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

εξκελείεο ζε ζπγθεθξηκέλα θαηλφκελα θαη γεγνλφηα. Αθφκα θαη ιαλζαζκέλεο 

λα είλαη νη εξκελείεο ηνπο, δελ ππάξρεη ακθηβνιία πσο πξνζπαζνπλ λα 

θαηαλνήζνπλ ηα παξαπάλσ. Βαζηθφ ξφιν παίδεη ε ειηθία, θαζψο έλα παηδί 

απφ 4-6 εηψλ κπνξεί λα πηζηέςεη παξαδείγκαηνο ράξηλ, πσο ην πνιχ θαγεηφ 

ζα θάλεη ην ζηνκάρη ηνπ κεγάιν θαη ζα έρεη κέζα έλα κσξφ. Με απηφ ην 

παξάδεηγκα, ην παηδί θαηαιαβαίλεη πσο ππάξρεη κηα αηηία γηα ηελ παξνπζία 

ηνπ κσξνχ, αιιά ην απνδίδεη ζε κηα πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία, ε νπνία δελ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

  

 Ιθαλόηεηα γηα ηαμηλόκεζε: ε ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα κπνξεί 

λα αλαπηπρζεί πξννδεπηηθά, θαζψο ηα παηδηά αλαγλσξίδνπλ κέζσ ησλ 

αηζζήζεψλ ηνπο, ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο θαη ζηε ζπλέρεηα, ζπλεηδεηνπνηνχλ 

αθεξεκέλεο ηδηφηεηεο. Ζ ηαμηλφκεζε εμαξηάηαη απφ ηελ αληίιεςε 

νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ. Όηαλ ηα παηδηά κπνξέζνπλ λα θαηαιάβνπλ ηηο 

έλλνηεο ησλ νκνηνηήησλ θαη ησλ δηαθνξψλ, ζα πξνζπαζήζνπλ λα ηηο 

ηαμηλνκήζνπλ ζε έλα απιφ επίπεδν αθαίξεζεο ζε ειηθία 7 εηψλ.  

 

Αληίιεςε πξνηύπσλ: ε ηθαλφηεηα αληίιεςεο νπηηθψλ, απηψλ ή 

αθνπζηθψλ πξνηχπσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο.  

 

Γπλαηόηεηα γηα ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε: ε αλάπηπμε ηεο 

ζπκβνιηθήο αλαπαξάζηαζεο γίλεηαη ζηαδηαθά θαη αδηάθνπα, θαζψο ηα παηδηά 
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καζαίλνπλ απφ ηηο εκπεηξίεο ησλ άιισλ θαη δηεπξχλνληαη νη νξίδνληεο ηνπο. 

ηελ παηδηθή ειηθία εκθαλίδεηαη κέζσ ηνπ δξακαηηθνχ παηρληδηνχ θαη ηεο 

ρξήζεο ησλ πιηθψλ. Ζ ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε έρεη δηάθνξεο κνξθέο θαη 

εκθαλίδεηαη ζε δχν επίπεδα: 

1. Ζ ηθαλφηεηα λα θαηαλννχκε πσο έλα 

αληηθείκελν αληηπξνζσπεχεη θάηη άιιν (πρ ην απηνθίλεην – 

παηρλίδη αληηπξνζσπεχεη έλα αιεζηλφ απηνθίλεην). 

2. Ζ ηθαλφηεηα λα νξίζνπκε έλα πξάγκα 

αληηπξνζσπεπηηθφ θάπνηνπ άιινπ, δειαδή λα δεκηνπξγήζνπκε 

ζχκβνια. Σα παηδηά θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιηθνχ ηνπο 

παηρληδηνχ δεκηνπξγνχλ ζχκβνια (πρ γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ 

έλαλ δξφκν βάδνπλ κηα ζεηξά απφ θχβνπο). 

 

 

3.4. Η αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ 

Όηαλ αιιάδεη ε ζπκπεξηθνξά ελφο παηδηνχ, αιιάδεη θαη ε σξίκαλζε ηνπ εγθεθάινπ 

ηνπ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο λεπηαθήο ειηθίαο, ν εγθέθαινο έρεη θηάζεη ζην 50% ηνπ 

ελήιηθνπ βάξνπο ηνπ. Όηαλ ην παηδί θηάζεη ζηελ ειηθία ησλ 6 εηψλ, ζα έρεη θηάζεη 

ην 90% ηνπ βάξνπο ηνπ (Huttenlocher, 1994; Lecours, 1982). εκαληηθφ ξφιν ζηελ 

γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ έρεη ε κπειίλσζε, δειαδή ε ζπλνιηθή αχμεζε 

δηαθφξσλ εγθεθαιηθψλ δσλψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε αθνπζηηθή αληίιεςε αλαπηχζζεηαη 

κε ηαρείο ξπζκνχο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ξπζκφ απφθηεζεο ηεο γιψζζαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΥΔΔΙ ΤΝΟΜΗΛΙΚΩΝ 

 

4.1. Η θηιία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

Ζ θηιία είλαη ε ζρέζε κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ 

ηζνηηκία θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ φισλ ησλ κειψλ ηεο. ε κηα θηιία 

ππάξρεη ακνηβαηφηεηα, έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ θαη ηζφηεηα (Κνπιαθηψηε & 

Μαξηηκηαλάθε, 2005). Δπηπιένλ, ε θηιία έρεη κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ηα άηνκα 

κεηαμχ ηνπο έρνπλ ζηελέο ζρέζεηο (Καθαβνχιεο, 1997). Γελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο 

νξηζκφο γηα ηελ θηιία, θαζψο ν θαζέλαο ηελ βηψλεη δηαθνξεηηθά, θαιχπηνληαο 

πξνζσπηθέο αλάγθεο ηνπ (Eve, 2002, ζει. 386 - 409). Ζ θηιία δεκηνπξγείηαη κε ηελ 

ζέιεζε ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ θαη είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη ακνηβαία αγάπε θαη 

ζπκπάζεηα, φπσο θαη θνηλέο ζηηγκέο κεηαμχ ησλ θίισλ (Dunn, 2004).  Σέινο, κέζσ 

ηεο θηιίαο θαιιηεξγείηαη ε θαηαλφεζε, κε ηελ νπνία ην παηδί καζαίλεη λα ζέβεηαη θαη 

λα θαηαλνεί ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ ζπλνκήιηθνχ ηνπ (Dunn, 2004).  

 Ζ θηιία παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Μέζσ 

απηήο, ην παηδί ζα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, αιιά θαη ηνπο 

γχξσ ηνπ (Zick, 1987). χκθσλα κε ηελ Γαιαλάθε (2003), νη θηιίεο επεξεάδνπλ «ηηο 

ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ», δειαδή ε γλψκε πνπ 

έρνπλ γηα ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ, αιιά θαη νη απφςεηο ηνπο  γηα ηα άηνκα πνπ 

ζπλαλαζηξέθνληαη, επηδξνχλ πάλσ ζηελ ζθέςε ηνπο. Δπηπιένλ, ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

βαζηθψλ ηνπο αλαγθψλ κέζσ ησλ θηιηθψλ ηνπο ζρέζεσλ, επηδξά πάλσ ζηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο αληηδξάζεηο. Δίλαη αμηνζεκείσην, ην πσο ζπκπεξηθέξεηαη ην 

παηδί, φηαλ ζπλαλαζηξέθεηαη ηα άιια παηδηά, θαζψο θαη αλ επηζπκεί λα ζπλάπηεη 

θηιηθέο ζρέζεηο. Παξφια απηά, ζηα ρξφληα ηεο παηδηθήο ειηθίαο νη θηιηθέο ζρέζεηο 

δεκηνπξγνχληαη κε βάζε ηνλ ελζνπζηαζκφ, ηελ δσληάληα θαη ηελ αζηάζεηα (Rubin, 

1980). Μέζσ ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ αλαπηχζζνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο, 

αθνχ έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα αζθαιέο θαη επράξηζην πεξηβάιινλ (Λνπίδνπ, 2008). 

Σέινο, ζεκαληηθφ είλαη λα ειέγρεηαη πσο πξνζεγγίδεη ην παηδί ηνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπ 

θαη πσο ζπκπεξηθέξεηαη ζε κηα ελδερφκελε ζχγθξνπζε καδί ηνπο (Γαιαλάθε, 2003).  
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 Οη Parker θαη Asher (1993) ππνζηεξίδνπλ πσο ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ 

πξνυπνζέηνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ είλαη ηα εμήο: α) ε θξνληίδα θαη ην 

ελδηαθέξνλ, β) ε ζχγθξνπζε/ πξνδνζία, δειαδή εάλ ππάξρνπλ ηζαθσκνί θαη αλ 

ππάξρεη ή φρη εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ θίισλ, γ) ε ζπληξνθηθφηεηα θαη δηαζθέδαζε, 

δειαδή αλ πεξλνχλ επράξηζηα κεηαμχ ηνπο, δ) ε αιιεινβνήζεηα, ε) ε νηθεία 

αιιειεπίδξαζε, δειαδή αλ κνηξάδνληαη ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ζη) ε 

δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ, δειαδή εάλ ιχλνπλ ήπηα θαη πνιηηηζκέλα κία δηαθσλία πνπ 

αληηκεησπίδνπλ.  

 

4.2. Πσο δεκηνπξγνύλ δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηα παηδηά 

 

Όηαλ γελληέηαη έλα παηδί δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί νχηε θνηλσληθφ νχηε κε 

θνηλσληθφ θαη έρεη κφλν δπλαηφηεηεο θνηλσληθνπνίεζεο. Γηα λα θνηλσληθνπνηεζεί 

έλα παηδί πξέπεη λα επηδξάζεη ην πεξηβάιινλ ηνπ. Ζ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά αξρίδεη 

απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζην ζρνιείν, φηαλ έξρεηαη ζε 

επαθή κε ηα άιια παηδηά. Σα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θνηλσληθνπνηνχληαη, φηαλ 

θαιιηεξγείηαη ν δηάινγνο θαη ε ζπλεξγαζία (Μάλνο, 1989). ην δεκνηηθφ ε 

θνηλσληθνπνίεζε γίλεηαη πην γξήγνξα, θαζψο ην παηδί ςάρλεη λα βξεη θίινπο θαη 

ζπκκεηέρεη ζε δηάθνξεο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θάηη πνπ απαηηεί ζπλεξγαζία γηα 

λα γίλεη απνδεθηφ απφ ηελ νκάδα (Μάλνο, 1989).  

 Σα παηδηά ζε κηθξή ειηθία, φηαλ γλσξίδνπλ θάπνην άιιν παηδί, 

θνηηάδεη ην έλα ην άιιν, φπσο θνηηάδνπλ ηα αληηθείκελα θαη ηα πιηθά ηνπ ρψξνπ 

(Cohen et al., 1991). ρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε πφζεο θαη ην ηη είδνπο γλψζεηο έρεη έλα παηδί, φηαλ 

ζπλαλαζηξέθεηαη έλαλ ζπλνκήιηθφ ηνπ (πρ πσο δεηάεη απφ έλα παηδί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην παηρλίδη ηνπ). Πξηλ πάλε ζρνιείν έρνπλ απνθηήζεη ήδε θάπνηεο 

εκπεηξίεο, αιιά απηέο κε ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ θαη 

έηζη λα απνθηήζνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο ζηελ ζπλαλαζηξνθή ηνπο κε ηα ππφινηπα παηδηά 

ηεο ηάμεο (Cohen et al., 1991). 

 Όπσο είλαη θπζηθφ, ηα παηδηά δελ έρνπλ σξηκάζεη πιήξσο ζηελ 

παηδηθή ειηθία, κε απνηέιεζκα λα ζπκπεξηθέξνληαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο 

κε φπνηνλ ηξφπν γλσξίδνπλ. Γξνπλ κε βάζε ην ηη αηζζάλνληαη αλεμαηξέησο ηνπ 
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απνηειέζκαηνο ηεο πξάμεο ηνπο. Μέζσ δηαθφξσλ ζπλαηζζήκαησλ, φπσο δήιεηα ή 

θαηαλφεζε, ηα παηδηά καζαίλνπλ θνηλσληθά απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο θαη 

δεκηνπξγνχλ κηα αηκφζθαηξα απνδνρήο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δεκηνπξγνχλ 

ζρέζεηο θηιίαο κε θξηηήξην, αλ ηαηξηάδνπλ ή φρη κε ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα. ηηο 

ειηθίεο 6-10 εηψλ δεκηνπξγνχλ θηιίεο κέζσ ηνπ παηρληδηνχ θαη δηαθφξσλ 

δξαζηεξηνηήησλ. ηελ ειηθία ησλ 10 εηψλ ηα παηδηά δηακνξθψλνπλ ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπο κέζσ ησλ θηιηθψλ ηνπο ζρέζεσλ (Epstein, 2002). Με ηνλ θαηξφ, 

νη θηιηθέο ζρέζεηο γίλνληαη πην πεξίπινθεο γηαηί ηα παηδηά εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν 

ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο (Erwin, 1998).   

 

4.3. Η θηιία ζηελ πξνζρνιηθή θαη πξώηε ζρνιηθή ειηθία 

 

Ζ ειηθία είλαη βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηνλ ηξφπν πνπ δεκηνπξγνχλ θηιίεο ηα παηδηά, 

θαζψο αιιηψο ζπλάπηνπλ ζρέζεηο ηα λήπηα θαη αιιηψο ηα κεγαιχηεξα παηδηά. Σα 

παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο αληηιακβάλνληαη θαιχηεξα θαη έρνπλ έλα αίζζεκα 

επαηζζεζίαο γηα ηηο αλάγθεο ησλ άιισλ (Dunn, 1999). ηηο ειηθίεο 5-6 εηψλ είλαη ζε 

ζέζε λα ιέλε απηφ πνπ ζθέθηνληαη, λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο απφςεηο 

ηνπο θαη λα ηα κνηξάδνληαη κε θίινπο ηνπο (Dunn, 2004). Μηα πεηπρεκέλε θηιία, 

εηδηθά ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ηα βνεζνχλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη 

ζηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο (Overton & Rausch, 2002). Ζ έλλνηα ηεο θηιίαο ζηε 

λεπηαθή θαη παηδηθή ειηθία είλαη ζεκαληηθή, θαζψο καζαίλνπλ λα αλήθνπλ ζε κηα 

νκάδα θαη λα αλαγλσξίδεηαη ε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θαζελφο (Ρνζηδάθε, 2015). ε 

απηέο ηηο ειηθίεο πξνηηκνχλ λα παίδνπλ κε άηνκα ηνπ ίδηνπ θχινπ, φκσο ληψζνπλ 

εμίζνπ άλεηα, φηαλ παίδνπλ κε άηνκα δηαθνξεηηθνχ θχινπ, αθνχ δελ ηα ελδηαθέξεη 

ηδηαίηεξα νη κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο (Ραζηδάθε, 2015).  

 Σα λήπηα παίδνπλ κε ζπλνκήιηθνχο ηνπο ηνπ ίδηνπ θχινπ (Mehta & 

Strough, 2009) θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχλ θνηλσληθά ζηεξεφηππα (Martin & 

Fabes, 2001). Σα θνηλσληθά ζηεξεφηππα θπξίσο ηα απνθηνχλ απ’ ην νηθνγελεηαθφ 

ηνπο πεξηβάιινλ (Blaise & Taylor, 2012), φηαλ βιέπνπλ πσο νη γνλείο ηνπο θάλνπλ 

παξέεο ζπλήζσο κε άηνκα ηνπ ίδηνπ θχινπ θαη φηαλ ηνπο ιέλε πσο ηα αγφξηα πξέπεη 

λα παίδνπλ κε αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα κε θνξίηζηα. Παξφια απηά, ζηηο νκαδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φηαλ ζπλεξγάδνληαη παηδηά θαη ησλ δχν θχισλ, βειηηψλεηαη ε 
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ζπκπεξηθνξά ηνπο (Cameron & Rutland, 2008). Σέινο, ηα αγφξηα αζρνινχληαη 

θπξίσο κε ελεξγεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ ηα θνξίηζηα κε πην ήζπρεο 

δξαζηεξηφηεηεο.  

 Σα παηδηά ηεο πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο ζπλήζσο παίδνπλ κε άηνκα 

δηαθνξεηηθνχ θχινπ (Craig & Baucum, 2007), αιιά θπξίσο πξνηηκνχλ παηδηά ηνπ 

ίδηνπ θχινπ (Cole & Cole, 2002). ηελ ειηθία ησλ 7 εηψλ, ηα παηδηά παίδνπλ θαη κε 

ηα δχν θχια, φκσο απ’ ηελ ειηθία ησλ 8 ζπλεζίδνπλ λα παίδνπλ κε άηνκα ηνπ ίδηνπ 

θχινπ. Απφ ηα 8 έσο ηα 12 έηε ηνπο ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο, φπνπ παίξλνπλ 

κέξνο παηδηά θαη ησλ δχν θχισλ (Craig & Baucum, 2007). Οη θίινη θαη νη θίιεο ζηηο 

ειηθίεο ησλ 10-11 εηψλ πεξλνχλ αξθεηφ ρξφλν καδί θαη ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο (Smollar & Youniss, 1982, ζει. 279 – 298). ηελ παηδηθή ειηθία, 

φηαλ έλα παηδί αληηκεησπίδεη θάπνην πξφβιεκα, ε παξέα ηνπ ηνχ απνζπά ηελ 

πξνζνρή γηα λα ην μεπεξάζεη (Denton & Zarbatany, 1996 ζει. 1360 - 1373). Σέινο, νη 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο αζρνινχληαη ηα αγφξηα είλαη πην αληαγσληζηηθέο θαη 

πεξηπεηεηψδεηο (Craig & Baucum, 2007), ελψ ηα θνξίηζηα αζρνινχληαη κε πην 

επράξηζηεο δξαζηεξηφηεηεο (Cole & Cole, 2000). Ξεθηλνχλ λα θαηαλννχλ ηελ 

ζεκαζία ηνπ λα είζαη αγφξη ή θνξίηζη θαη δνθηκάδνπλ δηάθνξνπο ξφινπο θαη δηάθνξα 

ζελάξηα (Ρνζηδάθε, 2015). Σέινο, ηα θνξίηζηα δεκηνπξγνχλ πην ζηελέο θηιηθέο 

ζρέζεηο, ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα (Craig & Baucum, 2007). 

 

 

 

 

4.4. Σξόπνη πξνζέγγηζεο δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ 

Τπάξρνπλ πνηθίινη ηξφπνη πξνζέγγηζεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (Cohen et al., 

1991): θάπνηα παηδηά είλαη δπλακηθά θαη πιεζηάδνπλ κε ζηγνπξηά ηνλ ζπλνκήιηθφ 

ηνπο, άιια είλαη πην δηζηαθηηθά, άιια πεξηκέλνπλ ρσξίο λα κηιήζνπλ, κέρξη λα ηα 

πξνζεγγίζνπλ ηα ππφινηπα παηδηά, ελψ άιια θαηεπζείαλ μεθηλνχλ ην παηρλίδη κε ηελ 

ππφινηπε νκάδα, ρσξίο λα πάξνπλ έγθξηζε. Μπνξεί λα είλαη θηιηθά, ερζξηθά, ζίγνπξα 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, αιιά θαη ηξνκαγκέλα (Cohen et al., 1991).  Γηα λα γίλεη 

θαηαλνεηφ πψο έλα παηδί πξνζεγγίδεη έλα άιιν, πξέπεη λα εζηηάζεη θάπνηνο ζηελ 
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πνηφηεηα ηεο θσλήο ηνπ, ζην ξπζκφ θαη ζην ρξφλν ηεο νκηιίαο ηνπ, ζηηο εθθξάζεηο 

ηνπ πξνζψπνπ θαη ζηηο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο (Cohen et al., 1991). 

 Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ηα παηδηά δεκηνπξγνχλ παξέεο είλαη νη εμήο: 

α) ν αξηζκφο ησλ θίισλ, β) ην θχιν, ε εζληθφηεηα θαη ε ειηθία θαη γ) νη κεηαμχ ηνπο 

νκνηφηεηεο. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία θαλεξψλνπλ ηελ πνηφηεηα αιιά θαη ην πφζν ζα 

δηαξθέζεη κία θηιία (Epstein, 1983, ζει. 129 - 160). Οη θηιίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη 

ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο βνεζνχλ ην άηνκν λα θνηλσληθνπνηεζεί θαη λα δηακνξθψζεη 

ηνλ ραξαθηήξα ηνπ. Ζ θηιία αξρίδεη απφ κηα απιή γλσξηκία θαη θαηαιήγεη ζε κηα 

δπλακηθή δηαδηθαζία (Erwin, 1998). ηηο θηιηθέο ζρέζεηο ην παηδί δηαηεξεί ηελ 

αηνκηθφηεηά ηνπ, ελψ παξάιιεια αιιεινεμαξηηέηαη απφ ηνλ θίιν ηνπ (Smollar & 

Youniss, 1982). 

 Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ χπαξμε κηαο θηιίαο, ζχκθσλα κε 

ηνλ Fehr (1996) είλαη νη εμήο: α) πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο, φπσο ην ζρνιείν, β) 

αηνκηθνί παξάγνληεο, φπσο ε εμσηεξηθή εκθάληζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ άιινπ, 

γ) ε ζπλζήθε, δειαδή ε ακνηβαία αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ, δ) ηα ακνηβαία 

ζπλαηζζήκαηα θαη ε) ε ζπκθσλία φισλ ησλ παξαπάλσ. 

 Σα ζηάδηα δηακφξθσζεο κηαο θηιίαο (Erwin, 1998) είλαη : Ζ 

πξνζέγγηζε όπνπ ηα πεξηζζφηεξα παηδηά δεκηνπξγνχλ παξέεο θαη θηιίεο ζην ζρνιείν, 

ζηε γεηηνληά θαη ζε ρψξνπο πνπ ζπλαλαζηξέθνληαη ζπλνκειίθνπο ηνπο. Σν παηδί 

πξνζεγγίδεη θάπνηνλ άιιν ζπλνκήιηθφ ηνπ κε βάζε ηελ ειηθία ή ην θχιν, θαζψο θαη 

ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε. Η δεκηνπξγία ζρέζεσλ φπνπ γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα θηιία 

πξέπεη λα ππάξρεη εκπηζηνζχλε θαη επηθνηλσλία. ηε ζπλέρεηα, ρηίδεηαη ε νηθεηφηεηα 

κεηαμχ ησλ παηδηψλ, φκσο κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα ζηε θηιία ηνπο, 

εμαηηίαο ηνπ φηη δελ κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ ζσζηά κηα ελδερφκελε ζχγθξνπζε. 

   

4.5  Πξόηππα ζπκπεξηθνξάο παηδηώλ 

Οξηζκέλα παηδηά κπνξεί λα αθνινζνχλ κνλίκσο έλα ζπγθεθξηκέλν πξφηππν 

ζπκπεξηθνξάο ζηελ ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο: άιια έρνπλ θηιηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη άιια έρνπλ ερζξηθή. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά αληηδξνχλ αλάινγα κε 

ην ηί ζπκβαίλεη γχξσ ηνπο (πρ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ άιινπ παηδηνχ). Ζ έιιεηςε 

ζσκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή ε απνπζία ησλ δαζθάισλ κέζα ζηελ ηάμε κπνξνχλ λα 
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επεξεάζνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ κεηαμχ ηνπο. Έρεη δηαπηζησζεί πσο ηα 

θηιήζπρα παηδηά κπνξνχλ λα γίλνπλ ερζξηθά, φηαλ ληψζνπλ αδηθεκέλα ή φηαλ 

ληψζνπλ πξνζηαηεπκέλα ζηελ νκάδα πνπ αλήθνπλ (Cohen et al., 1991). 

 Σα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο πξέπεη λα κειεηψληαη έηζη ψζηε, λα γίλεηαη 

αληηιεπηφ πσο αληηδξνχλ ηα παηδηά, φηαλ ζπλαλαζηξέθνληαη κε ηνπο ζπλνκήιηθνχο 

ηνπο. Οη κεηαβαιιφκελεο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ κπνξεί λα ζεκαίλνπλ αλάπηπμε 

ή παιηλδξφκηζε. ρεηηθά κε ηα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο πξέπεη λα εμεηάδνληαη ηα εμήο 

(Cohen et al.,1991):  

 Οη ελδείμεηο ελδηαθέξνληνο ηνπ παηδηνύ: 

 Άκεζεο ελδείμεηο:  κε πφζα παηδηά παίδεη; Σα βνεζά θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ; Τπάξρνπλ ζεηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ ππφινηπσλ 

παηδηψλ; 

Έκκεζεο ελδείμεηο: Μηκείηαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ; Σνπο 

παξαθνινπζεί ηελ ψξα ηνπ παηρληδηνχ; Πξνζπαζεί λα ηνπο ηξαβήμεη ηελ 

πξνζνρή κε δηάθνξνπο ηξφπνπο; 

 Με πνηόλ ηξόπν γίλνληαη νη επαθέο:                                                  

Έρεη απηνπεπνίζεζε ή είλαη δηζηαθηηθφ, φηαλ πξνζεγγίδεη ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ; Δίλαη θηιηθφ ή ερζξηθφ ζηνπο ππφινηπνπο; Οη ζπκκαζεηέο 

ηνπ ην δέρνληαη ζην παηρλίδη ή φρη; Ρσηάεη γηα λα κπεη ζην παηρλίδη; Δίλαη 

επηζεηηθφ θαη παξαπνληέηαη ζηνπο ελήιηθεο; Πξνζεγγίδεη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ 

κέζσ ηεο νκηιίαο, επηζεηηθά ή δεηά ηελ βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα λα ην 

εληάμεη ε ίδηα ζην παηρλίδη; 

 Πσο ζπκπεξηθέξεηαη κε ηα παηδηά: 

Αθνχεη θαη ζέβεηαη ηηο ηδέεο θαη ηηο απφςεηο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ; 

Πεξηκέλεη κε ππνκνλή ηελ ζεηξά ηνπ λα παίμεη ή φρη; Πνηνί είλαη νη ιφγνη πνπ 

ζπγθξνχεηαη κε ηνπο ππφινηπνπο; Μνηξάδεηαη ηα πιηθά θαη ηα παηρλίδηα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί; ε ελδερφκελεο ζπγθξνχζεηο ηηο δηαρεηξίδεηαη κφλν ηνπ ή δεηά 

ηελ βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ; Με πνηφλ ηξφπν δηαρεηξίδεηαη ηηο ζπγθξνχζεηο 

(πρ. θιάκαηα ή ζπκφο); Αλαγλσξίδεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

ζπλνκειίθσλ ηνπ; Εεηά βνήζεηα απ’ ηα παηδηά θαη αληίζηνηρα, δέρεηαη λα ηα 

βνεζήζεη; 

 Πσο αηζζάλεηαη γηα ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ: 
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Σνπο ζπκπαζεί ή ηνπο δειεχεη; Πφζα παηδηά ζεσξεί θαινχο ηνπ 

θίινπο; 

 Δηδηθά πξνβιήκαηα θαη ηάζεηο:  

Θπκψλεη εχθνια; Υηππάεη ηα ππφινηπα παηδηά; Έρεη κεγάιε εμάξηεζε 

απ’ ηνλ εθπαηδεπηηθφ; Δίλαη άιιεο εζληθφηεηαο απ’ ηελ ππφινηπε ηάμε;  

 Έλδεημε αλάπηπμεο: 

Γείρλεη λα είλαη πην ψξηκν απ’ ηα ππφινηπα παηδηά; 

 

4.6 . Σξόπνη έθθξαζεο παηδηώλ ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο 

 

Σα πεξηζζφηεξα κελχκαηα εθθξάδνληαη κε ηνλ γξαπηφ θαη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Όηαλ 

ππνρσξεί ν εγσθεληξηζκφο ζην κηθξφ παηδί, ηφηε θνηλσληθνπνηείηαη ε γιψζζα ηνπ. 

Μέζσ ηεο γιψζζαο κπνξεί θάπνηνο λα ζθεθηεί, αιιά θαη λα θαηαλνήζεη πσο 

ζθέθηνληαη νη άιινη (Mάλνο, 1989). Παξφια απηά, θαηά ηελ επηθνηλσλία ησλ αηφκσλ 

θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ παηδηψλ, ππάξρνπλ θαη θάπνηα εκπφδηα, φπσο α) φηαλ δελ 

ππάξρεη θνηλή εκπεηξία ησλ αηφκσλ πνπ επηθνηλσλνχλ, κε απνηέιεζκα λα κελ 

θαηαιαβαίλεη θαλείο ηα κελχκαηα πνπ ζηέιλνληαη, β) φηαλ ν νκηιεηήο άιια ζέιεη λα 

πεη θαη άιια ιέεη θαη γ) φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιέο αθεξεκέλεο έλλνηεο, κε 

απνηέιεζκα ηα κελχκαηα πνπ ζέιεη λα πεξάζεη ν νκηιεηήο λα κελ είλαη απηά πνπ 

επηζπκεί θαη ν δέθηεο λα κελ δέρεηαη ηελ πξαγκαηηθή έλλνηα ηνπο (Μάλνο, 1989). 

 Τπάξρνπλ νξηζκέλεο θηλήζεηο πνπ θάλνπλ ηα παηδηά ζηελ δηαδηθαζία 

ζπλαλαζηξνθήο ηνπο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Σν παηδί επηθνηλσλεί είηε κε ηελ 

ζσκαηηθή επαθή, είηε κε ηελ ρξήζε ησλ ρεξηψλ, είηε κε ηελ θιίζε ηνπ θεθαιηνχ ηνπ 

(Cohen et al., 1991). Δίλαη αλαγθαίν λα δίλεηαη έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο θσλήο ηνπ 

παηδηνχ, θαζψο κε απηήλ απνθαιχπηεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε: κπνξεί ε 

θσλή ηνπο λα είλαη απαιή, ηζηξηρηή ή παξαθιεηηθή, αιιά κπνξεί λα είλαη θαη 

ξπζκηθή, απαηηεηηθή ή θιαςηάξηθε (Cohen et al., 1991). Ο ρξφλνο θαη ν ξπζκφο ζηε 

θσλή ηνπ παηδηνχ έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηθνηλσλία ησλ παηδηψλ κεηαμχ ηνπο, 

θαζψο ε ηαρχηεηα ή ε βξαδχηεηα κπνξεί λα νθείιεηαη ζην λεπξηθφ ζχζηεκα ηνπ 

παηδηνχ ή κπνξεί λα νθείιεηαη ζε άγρνο πνπ βηψλεη ην παηδί (Cohen et al., 1991). 

Δπηπιένλ, νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο νκηιίαο ηνπ 

παηδηνχ (Cohen et al., 1991). 
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 Ζ ζπκπεξηθνξά ελφο παηδηνχ κεηά ηελ επαθή ηνπ κε έλαλ ζπλνκήιηθφ 

ηνπ αληηθαηνπηξίδεη θάπνηα ζπλαηζζήκαηα (Cohen et al., 1991). Πην ζπγθεθξηκέλα, 

είλαη αλαγθαίν λα εμεηάδεηαη: α) εάλ ην παηδί κεηά ην παηρλίδη αλαζηελάδεη κε 

αλαθνχθηζε θαη ζπκθσλεί ρσξίο θακία αληίξξεζε ζε φ,ηη θη αλ ηνπ πνπλ νη 

ζπκκαζεηέο ηνπ, β) εάλ πξνζπαζεί λα γίλεη ην δηθφ ηνπ θαη λα επηβάιιεη ηηο απφςεηο 

ηνπ ζηα ππφινηπα παηδηά, γ) εάλ δέρεηαη ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ ελδερνκέλσο 

ηνπ πξνηείλνπλ ηα ππφινηπα παηδηά, δ) εάλ ζπδεηάεη καδί ηνπο θαη ηέινο, ε)  κε πνηφλ 

ηξφπν ηειεηψλεη ην παηρλίδη ηνπ. Μαζαίλνπλ ην αίζζεκα ηεο ζεκαζίαο ηεο κεγάιεο 

νκάδαο αιιά θαη ηελ ζπλαλαζηξνθή αλά δχν. ηελ αξρή είλαη ε πεξίνδνο 

πξνζαξκνγήο ησλ παηδηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηα παηδηά καζαίλνπλ ηελ δηθή ηνπο ζέζε, 

αιιά θαη ηελ ζέζε ησλ ππνινίπσλ κέζα ζε κηα νκάδα. ε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

νθείιεηαη λα εμεηάδεηαη: ην πσο ηαηξηάδεη ην παηδί κε ηελ ππφινηπε νκάδα, εάλ παίδεη 

κφλν ηνπ ή κε άιια παηδηά, θαζψο θαη κε πνηφ απ’ ηα δχν θχια πξνηηκά, ηελ ζέζε ηνπ 

παηδηνχ ζηελ νκάδα (αξρεγφο, αζηείνο, νπαδφο θιπ), ην θχξνο ηνπ θαη θαηά πφζν ην 

επηιέγνπλ ηα ππφινηπα παηδηά ζην παηρλίδη θαη ηελ απνδνρή ηνπ απ’ ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπ (Cohen et al., 1991). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: BULLYING ΚΑΙ ΥΔΔΙ 

ΤΝΟΜΗΛΙΚΩΝ 

 

 

Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο ζηελ λεπηαθή ειηθία αληηκεησπίδεηαη σο κεκνλσκέλν 

πεξηζηαηηθφ θαη εθθξάδεηαη κε δηάθνξεο κνξθέο (Σξίγθα – Μεξηίθα, 2015). Παξφιν 

πνπ ζε φιεο ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο έρεη παξαηεξεζεί επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ζηα 

κηθξά παηδηά, ηα πεξηζζφηεξα αιιάδνπλ πξηλ πάλε ζην Γεκνηηθφ (Σξίγθα – Μεξηίθα, 

2015). Ζ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη νη πξάμεηο βίαο ρξφλν κε ηνλ ρξφλν εληζρχνληαη 

ζην Νεπηαγσγείν (Hasan et al., 2003, ζει. 150 - 172) θαη παξαηεξείηαη ζπρλά 

ζσκαηηθή βία ζηελ ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα (Russel et al., 2003). Σν 

παηδί κε ηελ έληαμή ηνπ ζην λέν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, κπαίλεη ζηελ δηαδηθαζία λα 

γλσξίζεη λέα άηνκα θαη λα δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο, δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ έρεη 

δεκηνπξγήζεη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ (Angelino & Mayer, 2001; Bovin, 1996). ε 

πεξίπησζε απφξξηςήο ηνπ απφ ηνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπ, ην παηδί νδεγείηαη ζε κηα λέα 

κνξθή βίαο, φπνπ ηα αίηηα ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο δελ είλαη μεθάζαξα. Σέινο, 

ηα παηδηά ηα νπνία δελ θαηαθέξλνπλ λα ζηακαηήζνπλ ηηο επηζεηηθέο ελέξγεηεο, ζα 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζην κέιινλ ζηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν.  (Σξίγθα – 

Μεξηίθα, 2015). 

 

5.1. Σξόπνη επίιπζεο ζπγθξνύζεσλ κεηαμύ ησλ ζπλνκειίθσλ 

εκαληηθνί παξάγνληεο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ είλαη ηα «παηρλίδηα εμνπζίαο» πνπ 

παίδνπλ ηα παηδηά, ε ζέζε πνπ έρεη ην παηδί ζε κηα νκάδα, νη αμίεο θαη νη ζηάζεηο πνπ 

εζηεξλίδνληαη νη νκάδεο, ε ηεξάξρηζε ησλ θίισλ, θαζψο θαη ην πσο επηδξά κηα νκάδα 

ζπλνκειίθσλ ζην θαηλφκελν ηεο βίαο. πνπδαίν ξφιν γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ 

θαη ηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ παηδηψλ, παίδεη ε θνηλσλία ησλ 

ζπλνκειίθσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα παηδί αλάινγα κε ην νηθνγελεηαθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ θαη ηηο ζηάζεηο πνπ έρεη δηακνξθψζεη απ’ ηελ θνηλσλία ησλ ζπλνκειίθσλ 

ηνπ, απνθαζίδεη γηα ην εάλ ζα είλαη κε ην κέξνο ηνπ ζχηε ή ζα είλαη ζην πιεπξφ ηνπ 

ζχκαηνο. Σα άηνκα πνπ εθθνβίδνπλ ζπλήζσο επηιέγνπλ παηδηά πνπ δελ είλαη ηφζν 
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«δεκνθηιή» ζην ζρνιείν ηνπο  ή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο δηαθέξνπλ απ’ ηελ 

θνηλσληθή λφξκα. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ηνλψλεηαη ν λαξθηζζηζκφο ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο θαη εληζρχνληαη νη δεζκνί ηεο (Υαληδή, Υνπληνπκάδε & Παηεξάθε, 2000).  

 χκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη, ηα παηδηά κε επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ζεσξνχλ πσο ε επηζεηηθφηεηα επηδξά ζεηηθά ζηηο δσέο ηνπο, ελψ ηα 

παηδηά πνπ ήηαλ θαηά ηεο επηζεηηθφηεηαο, είραλ πνιχ κηθξά πνζνζηά επηζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Σέινο, ηα παηδηά πνπ δελ πίζηεπαλ αξθεηά πσο ε επηζεηηθφηεηα 

επηδξά ζεηηθά, είραλ ηα πην ρακειά πνζνζηά επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Boulton, 

Καξέινπ & Ληαλίηε, 2001). Κάπνηεο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε παηδηά 

δεκνηηθνχ, αιιά θαη γπκλαζίνπ ζηελ Αγγιία, έδεημαλ πσο νη απφςεηο ησλ παηδηψλ 

αιιά θαη ε επηζεηηθφηεηα ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο (Boulton & Flemigton, 1998). Όζα 

παηδηά έρνπλ ζεηηθή ζηάζε πξνο ηελ επηζεηηθφηεηα, έρνπλ ή ζα εκθαλίζνπλ ζην 

κέιινλ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά (Boulton, Καξέινπ & Ληαλίηε, 2001).  

 Ζ ζρνιηθή βία επεξεάδεηαη απ’ ηνλ ηξφπν πνπ κηα νκάδα 

ζπλνκειίθσλ ζπκαηνπνηεί ηα κέιε ηεο. Ζ βία ζην ζρνιείν είλαη κηα «κεηαδηδφκελε 

αζζέλεηα» (Olweus, 1993), ε νπνία δελ είλαη ζε ζέζε λα ζηακαηήζεη ηηο επηζεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαη αιιάδεη ηηο θνηλσληθέο γλψζεηο ησλ παηδηψλ, ζρεηηθά κε ηελ 

δηαδηθαζία ηεο ζπκαηνπνίεζεο (Αλδξένπ, 2004). Πνιιά απ’ ηα πεξηζηαηηθά ζρνιηθήο 

βίαο πξνέξρνληαη απφ ηελ κίκεζε πξνηχπσλ θνηλσληθψλ νκαδψλ (La Fontaine, 

1991). 

 

5.2. ηεξενηππηθέο αληηιήςεηο 

 

Ζ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, αιιά θαη ε εζληθή ζπλείδεζε ζπγθξνηνχλ ηηο πνιηηηζκηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 

αηφκσλ. Ζ απηνεθηίκεζε ελφο αλζξψπνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ζεηηθή εζληθή 

ηαπηφηεηα (Turner, 1987).  

5.2.1. Η πξνθαηάιεςε 

Πξνθαηάιεςε είλαη ε αξλεηηθή ζηάζε πνπ έρεη θάπνηνο έλαληη κηαο νκάδαο ή ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ ηεο νκάδαο (Lynch, 1987). Πξνθαηάιεςε ζεκαίλεη πσο έλα 
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άηνκν έρεη αξλεηηθέο απφςεηο γηα θάπνηνλ εμαηηίαο ηνπ φηη είλαη κέινο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο (Allport, 1958). πλήζσο «ζηφρνη» είλαη ηα άηνκα πνπ 

αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο νκάδεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, λα 

δεκηνπξγνχληαη αξλεηηθέο αληηιήςεηο θαη λα εληζρχνληαη νη πξνθαηαιήςεηο θαη ηα 

ζηεξεφηππα (Norwood & Saldana, 1998).  

 

5.2.2.. Τα ζηεξεόηππα 

«Σα ζηεξεφηππα έρνπλ νξηζηεί σο ε πξνθαηεηιεκκέλε ζηάζε ελφο αηφκνπ ή κηαο 

νκάδαο πνπ γεληθέπεηαη ζε νιφθιεξν έζλνο, θπιή ή ζξεζθεία. Δίλαη νπζηαζηηθά, νη 

ππεξαπινπζηεχζεηο γεγνλφησλ, φπνπ παξαβιέπνληαη νη αηνκηθέο δηαθνξέο, κε 

απνηέιεζκα λα απνδίδνληαη ραξαθηεξηζηηθά ζε θάπνην κέινο κηαο νκάδαο πνπ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα κελ έρεη (Lum, 1992)». Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζηεξενηχπσλ είλαη: α) κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ πξνζσπηθέο απφςεηο θάπνηνπ, β) νη 

αξλεηηθέο απφςεηο ελφο αηφκνπ γηα νκάδεο ή αλζξψπνπο πνπ δηαθέξνπλ σο πξνο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ίδηνπ ή ηεο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθεη θαη γ) ππάξρνπλ 

παξεξκελείεο θαη παξαλνήζεηο εμαηηίαο ηνπ φηη δελ κπνξεί λα απνδεηρζεί ε 

εγθπξφηεηά ησλ ζηεξενηχπσλ. Σν άηνκν πνπ είλαη «ζηφρνο» ζηεξενηππηθψλ 

αληηιήςεσλ έρεη δχν θνηλσληθέο ηαπηφηεηεο: α) απηή πνπ ηνπ έρνπλ θαζνξίζεη νη 

άιινη θαη β) ηελ αιεζηλή θνηλσληθή ηνπ ηαπηφηεηα. Σν άηνκν απηφ ληψζεη 

θαηαπηεζκέλν γηαηί κε απηφ ηνλ ηξφπν δελ εληάζζεηαη νκαιά ζηελ θνηλσλία (Αδίδη – 

Καιαληδή, ηδέξε & Βιάρνπ, 1996).  

 ην λεπηαγσγείν έρεη παξαηεξεζεί πσο ππάξρνπλ ζηεξενηππηθέο 

αληηιήςεηο σο πξνο ηα άηνκα απφ άιιεο ρψξεο. Σα παηδηά πτνζεηνχλ απηνχ ηνπ είδνπο 

ηηο απφςεηο απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Γη’ απηφ ην ιφγν, ην ζρνιείν 

πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε έληαμε ησλ παηδηψλ πνπ αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο (Norwood & Saldana, 1998) κέζα ζηελ ηάμε θαη 

ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο κέζα ζηελ ηάμε.  

5.3. Ο ζρνιηθόο εθθνβηζκόο ζηελ Διιάδα 

Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο ζηελ Διιάδα έρεη πάξεη αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο, αιιά 

παξφια απηά δελ αληηκεησπίδεηαη φπσο ζα έπξεπε. Όηαλ παξαηεξείηαη έλα 

πεξηζηαηηθφ ζρνιηθήο βίαο δελ αληηκεησπίδεηαη, γηα λα κελ ζηηγκαηηζηεί ην παηδί 
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αιιά θαη ην ζρνιείν (ψθνπ, 2003). Σα ηειεπηαία δέθα ρξφληα, παξφιν πνπ ζηηο 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο έρνπλ κεησζεί ηα πεξηζηαηηθά ζρνιηθήο βίαο, ζηελ Διιάδα θαη 

γεληθφηεξα ζηελ Μεζφγεην έρνπλ απμεζεί (Παπάλεο, 2009). 

 Ο ηξφπνο εθδήισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ ζηελ ρψξα καο είλαη νη 

θαηαζηξνθέο ζηνπο ζρνιηθνχο εμνπιηζκνχο, νη βαλδαιηζκνί, ε ιεθηηθή βία νη 

μπινδαξκνί θαη ε ςπρνινγηθή βία. Γηάθνξνη θνηλσληθνί παξάγνληεο, φπσο ε αλεξγία, 

ε αχμεζε ησλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, ε έιιεηςε 

ρξφλνπ κεηαμχ γνλέσλ θαη παηδηψλ, αιιά θαη νη αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζπρλά ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζπκβάιινπλ ζηελ χπαξμε ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ (Παπάλεο, 

2009). Δπηπιένλ, ηα ζηεξεφηππα θαη νη πξνθαηαιήςεηο έλαληη παηδηψλ απφ 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο είλαη θαη απηνί παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηνλ ζρνιηθφ 

εθθνβηζκφ. Σέινο, ε ρακειή ζρνιηθή επίδνζε θαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 

νδεγνχλ ηα παηδηά ζε εθδειψζεηο βίαο (Παπάλεο, 2009). Σα παηδηά – ζχκαηα είλαη 

ζπλήζσο αγφξηα κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά απ’ ηα ππφινηπα παηδηά, ελψ ηα 

παηδηά – ζχηεο είλαη παηδηά κε ρακειέο επηδφζεηο ζην ζρνιείν θαη έρνπλ κε επηηξεπηή 

ζπκπεξηθνξά. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο είλαη ζηνηρείν ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ηεο 

θνηλσλίαο γεληθφηεξα. Σα πξψηα ρξφληα δσήο ησλ παηδηψλ είλαη πνιχ θαζνξηζηηθά ζε 

φ,ηη αθνξά ηελ επηζεηηθφηεηα θαη ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ γηαηί ηφηε δηακνξθψλνπλ 

ηνλ ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο. Δίλαη αλάγθε λα κάζνπλ λα 

δηαρεηξίδνληαη δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα, φπσο ηνλ ζπκφ ή ηελ δήιεηα θαζψο θαη λα 

ζέβνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. Υξφλν κε ην ρξφλν ηα πεξηζηαηηθά ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ απμάλνληαη ηαρχηαηα θαη ε άκεζε αληηκεηψπηζή ηνπο είλαη απαξαίηεηε.  

Πξνθαιεί δηάθνξεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη ζην κέιινλ νδεγεί ζηελ 

εγθιεκαηηθφηεηα. Οη ζχηεο ζα ζπλερίζνπλ λα έρνπλ βίαηεο ζπκπεξηθνξέο ζην κέιινλ, 

ελψ ηα ζχκαηα ζα αληηκεησπίδνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο ζρνιηθήο βίαο καθξνρξφληα.  

 Ζ ζπκβνιή ηεο νηθνγέλεηαο ζηε δσή ηνπ παηδηνχ είλαη ζεκαληηθή γηαηί 

κέζσ απηήο ηα παηδηά καζαίλνπλ δηάθνξεο αξρέο θαη αμίεο, θαιιηεξγνχλ ηηο 

θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο αιιά θαη ηνπο ζσζηνχο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο. Οθείιεη 

λα εληζρχεη ηελ απηνεθηίκεζε ηνπο θαη λα ηνπο εκπλέεη αζθάιεηα θαη πξνζηαζία. Σν 

ζρνιείν δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεη ηε βία σο έλα αζήκαλην γεγνλφο γηαηί κπνξεί λα 

ππάξμνπλ νιέζξηεο ζπλέπεηεο ζην κέιινλ θαη ηα γεγνλφηα λα πάξνπλ εθξεθηηθέο 

δηαζηάζεηο. Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα είλαη ελήκεξνη ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο 

βίαο ζηα ζρνιεία. Μέζσ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ, ηα παηδηά κπνξνχλ λα κάζνπλ 

λα είλαη ππεχζπλα θαη νη δηαθνξέο ηνπο λα ιχλνληαη εηξεληθά θαη πνιηηηζκέλα.  

 Σν χθνο θαη ην επίπεδν ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε παηδηνχ 

επεξεάδεηαη απφ ηελ πεξηέξγεηα, ηνλ πεηξακαηηζκφ, ηελ εμεξεχλεζε, ηελ πξνζνρή, 

ηελ κλήκε, ηελ επηκνλή, θαη ηελ ζπγθέληξσζε. Ζ λνεηηθή ηνπ εμέιημε επηηπγράλεηαη 

κέζσ δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ θαη ε ζθέςε βαζίδεηαη πάλσ ζε δηάθνξεο 

εζσηεξηθεπκέλεο ελέξγεηεο. Ζ θηιία βνεζά ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη κέζσ 

απηήο ηθαλνπνηνχληαη θάπνηεο βαζηθέο ηνπο αλάγθεο. Σα παηδηά λεπηαθήο ειηθίαο 

παίδνπλ ζπλήζσο κε άηνκα ηνπ ίδηνπ θχινπ θαη ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηηο 
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αλάγθεο ησλ ζπλνκήιηθψλ ηνπο. Αληίζεηα, ηα παηδηά ηνπ Γεκνηηθνχ ζπλήζσο 

παίδνπλ κε παηδηά ηνπ αληίζεηνπ θχινπ θαη αθνινπζνχλ ην έλζηηθηφ ηνπο, ρσξίο λα 

λνηάδνληαη γηα ην απνηέιεζκα. Σέινο, ηα ζηεξεφηππα θαη νη πξνθαηαιήςεηο 

εληζρχνπλ ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ.   
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