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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Οι συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών του Δημοτικού σχολείου αποτελούν ένα συχνό 

φαινόμενο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως. Το σύνηθες αυτό 

φαινόμενο έχει τεθεί πολλές φορές υπό διερεύνηση, καθώς το ζήτημα είναι ότι είναι 

σημαντική η διαχείρισή του, ώστε να μην κινδυνεύσει η ζωή των θυμάτων, των 

θυτών και κατ΄ επέκταση ολόκληρης της κοινωνίας, ως βασικές συνέπειες της 

άσκησης συμπεριφορών συγκρούσεων μεταξύ τους. Έτσι, λοιπόν, στη προκειμένη 

περίπτωση διερευνάται το ζήτημα των συγκρούσεων μεταξύ των ανήλικων μαθητών 

του Δημοτικού σχολείου βιβλιογραφικά, με εστίαση στους τρόπους επίλυσης των 

συγκρούσεων αυτών, εκ μέρους των εκπαιδευτικών τους. Η επιτυχής επίλυση των 

συγκρούσεών τους, άλλωστε, βαραίνει σε επίπεδο ευθύνης τους εκπαιδευτικούς, 

αλλά και τη σχολική διοίκηση κάθε σχολικής μονάδας και εξαρτάται από το κατά 

πόσο επιτυχείς θα είναι οι τεχνικές διαχείρισης των συγκρούσεων που επιλέγουν να 

εφαρμόσουν. Στη προκειμένη εργασία, επίσης, υπάρχει ο βασικός στόχος να προταθεί 

η τεχνική της διαμεσολάβησης, μίας νέας, καινοτόμας τεχνικής, που υπόσχεται 

μεγάλη αποτελεσματικότητα έκβασης σε ζητήματα συγκρούσεων, όχι μόνο στον 

εκπαιδευτικό τομέα, αλλά και σε κάθε άλλο τομέα, επαγγελματικό και μη. 

Η εν λόγω εργασία, επίσης, δεν είναι καθαρά βιβλιογραφική. Περιλαμβάνει και 

έρευνα, η οποία διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη. Το δείγμα αποτελούνταν από 40 

Εκπαιδευτικούς, των δύο (2) Δημοτικών σχολείων (12/θέσιου και 15/ θέσιου), της 

περιοχής του Παλαιοκάστρου, της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Από την έρευνα λοιπόν,  

προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα. Φαίνεται ότι το φαινόμενο των συγκρούσεων 

μεταξύ των μαθητών λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις, συχνές, με τις αιτίες να 

εντοπίζονται σε λόγους που αφορούν στη μη ορθή ενημέρωση, καθοδήγηση, 

διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Φαίνεται ότι έχουν ανάγκη από λήψη προληπτικών 

μέτρων,  για να μην επαναλαμβάνονται ανάλογες συμπεριφορές και με στόχο κυρίως 

την ευαισθητοποίησή τους στο διαφορετικό, το σεβασμό στη προσωπικότητα του 

συνανθρώπου και την εκμάθηση σε επικοινωνιακές δεξιότητες. Φυσικά και οι 

συνέπειες των συγκρούσεων ανάμεσά τους είναι μόνο αρνητικές και αφορούν στην 

εξέλιξη της σύγκρουση σε άλλη μορφή, σοβαρότερης και πιο επικίνδυνης για τη 

σωματική και ψυχική τους υγεία έντασης, με το κλίμα και τη λειτουργία του σχολείου 
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να διαταράσσονται, ως αναμενόμενο. Τέλος, διαπιστώνεται ότι γίνεται χρήση 

ποικίλων τεχνικών παρέμβαση στις συγκρούσεις αυτές, με τη πλειοψηφία ωστόσο να 

συμφωνεί ότι βασική εφαρμογή γίνεται της διαμεσολάβησης, που μάλιστα 

χρησιμοποιείται κατά τρόπο αποτελεσματικό, όπως τεκμηριώθηκε βιβλιογραφικά. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: συγκρούσεις, ανήλικοι, τεχνικές, διαχείριση, μαθητές, 

διαμεσολάβηση, εκπαιδευτικοί 
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ABSTRACT 

 

Conflicts between elementary school students are a common phenomenon, not only in 

Greece but also worldwide. This common phenomenon has been under investigation 

many times, as the issue is that it is important to manage it so as not to endanger the 

lives of victims, perpetrators and, as a whole, society, as key consequences of 

engaging in conflict behaviors between them. . Thus, in this case, the issue of conflict 

between the underage pupils of the elementary school is investigated in a 

bibliographical manner, with a focus on the ways in which their teachers have 

resolved these conflicts. The successful resolution of their conflicts, however, rests 

with the level of responsibility of the teachers and the school administration of each 

school unit and depends on how successful the conflict management techniques they 

choose to apply will be. In this work, too, the key objective is to propose the 

mediation technique, a new, innovative technique that promises great effectiveness in 

dealing with conflict issues, not only in the education sector, but in all other fields, 

professional and non-professional. 

This work is also not purely bibliographical. It also includes research conducted in 

Thessaloniki. The sample consisted of 40 Teachers, of 2 elementary schools, in the 

area of Palaiokastro, Thessaloniki. The student's research, therefore, came to the 

following conclusions. In conclusion, it seems that the phenomenon of conflict 

between students takes a large, frequent dimension, with the causes being identified in 

reasons related to incorrect information, guidance, and education of students.. hey 

therefore seem to need preventive measures, so as not to repeat similar behaviors and 

primarily aim at raising awareness of the different, respecting one's personality, and 

learning communication skills. Of course, the consequences of the conflicts between 

them are only negative and concern the development of the conflict in another form, 

more serious and more dangerous to their physical and mental health, with school 

climate and functioning disturbed, as expected.. Finally, it is found that a variety of 

techniques are used to intervene in these conflicts, the majority however agreeing that 

mediation is a basic application, which is effectively used, as documented. 

 



9 

 

Keywords: conflicts, minors, techniques, management, students, mediation, teachers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι απόρροια της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ατόμων. Τα βασικά χαρακτηριστικά των διαπροσωπικών 

σχέσεων είναι τα συναισθηματικά στοιχεία και τα αξιακά γνωρίσματα. Μέσω των 

διαπροσωπικών σχέσεων, λοιπόν, αναπτύσσεται μία κοινωνία, καθώς τα άτομα που 

αλληλεπιδρούν, ουσιαστικά διαμορφώνουν ανάλογους έγγραφους ή άγραφους 

κανόνες συνύπαρξης μεταξύ τους, ενώ επίσης, διαμορφώνονται και ανάλογες 

πεποιθήσεις, αξίες, στάσεις και συναισθήματα. Ακόμη, μέσω των διαπροσωπικών 

σχέσεων, επιτυγχάνεται η προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης και η μάθηση του 

ατόμου. Αυτό, λοιπόν, πραγματώνεται ακόμη και στα πλαίσια της σχολικής τάξης, 

δεδομένου ότι το σχολείο αποτελεί μία μικρογραφία της κοινωνίας. Η σχολική τάξη, 

άλλωστε, είναι ο χώρος εκείνος, όπου προκύπτει η μάθηση και η ανάπτυξη, υπάρχει 

επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων και αναπτύσσονται διαπροσωπικές σχέσεις. 

Ακόμη, παρέχονται οι δυνατότητες να εξασκηθούν οι κοινωνικές δεξιότητες και 

στάσεις, που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου 

(Ματσαγγούρας, 2008). 

Κατά την αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων που εμπλέκονται στη σχολική 

κοινότητα, διαμορφώνονται αλληλεπιδράσεις και μέσω αυτών και διαπροσωπικές 

σχέσεις. Θεωρούνται καθοριστικές οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών 

και των μαθητών, καθώς με τον τρόπο αυτό και μέσω της διαδικασίας αυτής, 

πραγματοποιείται η εξέλιξη σε μαθησιακό και συμπεριφορικό επίπεδο των μαθητών 

(Αναγνωστοπούλου, 2005). Η αλληλεπίδραση, επίσης, είναι καθοριστική για τη 

κατανόηση του πλαισίου και των συνθηκών των συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών 

σε ένα σχολείο, δεδομένου ότι σε κάθε κοινωνία υπάρχει κοινωνική αλληλεπίδραση 

(Μπίκος, 2004). Μάλιστα, όταν η αλληλεπίδραση αυτή αφορά στις παιδαγωγικές 

σχέσεις, τότε γίνεται λόγος για την παιδαγωγική αλληλεπίδραση (Γκοτοβός, 2002). 

Στη προκειμένη εργασία, βέβαια, γίνεται εστίαση όχι στη παιδαγωγική 

αλληλεπίδραση και τις διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά συγκεκριμένα στις σχέσεις 

μεταξύ των μαθητών των Δημοτικών σχολείων, που είναι τέτοιες που οδηγούν σε 

συγκρούσεις, με έξαρση και άσκηση βίας μεταξύ τους. Επίσης, επικεντρώνεται η 
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μελέτη στις τεχνικές διαχείρισης που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των 

συγκρούσεων, αλλά και κυρίως στη τεχνική της διαμεσολάβησης, ως ένα βασικό 

μέσο για τη πρόληψη και την αντιμετώπιση των συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών 

των Δημοτικών σχολείων. 

Στα πλαίσια της επιλογής του συγκεκριμένου θεματικού αντικειμένου, 

απώτερος στόχος της βιβλιογραφικής και ερευνητικής προσέγγισής του είναι: 

α) Να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης των δημοτικών σχολείων Παλαιοκάστρου όσον αφορά τη 

συχνότητα, τις πηγές σύγκρουσης καθώς και των περιστατικών βίας που 

εκδηλώνονται  μεταξύ των μαθητών –τριών στο χώρο του σχολείου.  

β) Να διερευνηθούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

σχετικά με τις ενδοσχολικές συγκρούσεις – περιστατικών βίας καθώς και 

η άποψή τους για τη σχολική διαμεσολάβηση ως μέσο πρόληψης και 

αντιμετώπισης του φαινομένου. 

Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα, που καθόρισαν το θεωρητικό μέρος της εν 

λόγω εργασίας, αλλά και βάσει αυτών σχεδιάστηκε και το αυτοσχέδιο 

ερωτηματολόγιο, που απάντησαν οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι 

τα εξής:  

1. Πόσο συχνές είναι οι συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών του 

Δημοτικού σχολείου, σύμφωνα με την άποψη των εκπαιδευτικών; 

2. Ποιες είναι οι αιτίες σύγκρουσης και των περιστατικών βίας 

μεταξύ των μαθητών, σύμφωνα με την άποψη των εκπαιδευτικών; 

3. Ποιες είναι οι συνέπειες που προκαλούν οι συγκρούσεις και τα 

περιστατικά βίας μεταξύ των μαθητών, σύμφωνα με την άποψη των 

εκπαιδευτικών; 

4. Ποιος είναι ο ρόλος της διαμεσολάβησης, ως μέσο πρόληψης 

και αντιμετώπισης του φαινομένου, στις συγκρούσεις μεταξύ των 

μαθητών του Δημοτικού σχολείου, σύμφωνα με την άποψη των 

εκπαιδευτικών; 
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Ανάλογα με τη σκοπιμότητα της θεματικής αυτής προσέγγισης στην εργασία 

αυτή και στα πλαίσια των ερευνητικών ερωτημάτων που τέθηκαν, δομήθηκε ανάλογα 

η εν λόγω μελέτη, Έτσι, αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο προσεγγίζεται το θέμα των 

συγκρούσεων στο σχολείο. Συγκεκριμένα, διερευνάται η έννοια των συγκρούσεων 

γενικά, οι τύποι των συγκρούσεων στα σχολεία, καθώς και τα αίτια των συγκρούσεων 

αυτών. Η εστίαση γίνεται στις συγκρούσεις που εκδηλώνονται ανάμεσα στους 

μαθητές των Δημοτικών σχολείων. Επίσης, καταγράφονται οι επιπτώσεις των 

συγκρούσεων αυτών, τόσο οι θετικές, όσο και οι αρνητικές. Τέλος, το κεφάλαιο αυτό 

καταλήγει στη μελέτη των τεχνικών που χρησιμοποιούνται, προκειμένου να 

αντιμετωπίζονται και να διαχειρίζονται οι εκπαιδευτικοί τις συγκρούσεις των 

μαθητών τους, στη Πρωτοβάθμια εκπαίδευση πάντα. 

Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει στην άσκηση της βίας μεταξύ των μαθητών της 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο σχολικό περιβάλλον. Γίνεται, λοιπόν, ανασκόπηση 

ερευνών και βιβλιογραφική άντληση πληροφοριών σχετικά με τα ζητήματα των 

μορφών της ασκούμενης βίας μεταξύ των μαθητών των Δημοτικών σχολείων. 

Αποτυπώνεται η συχνότητα του φαινομένου της άσκησης βίας μεταξύ των μαθητών, 

τα βασικά γνωρίσματα του θύτη, αλλά και του θύματος της ασκούμενης μαθητικής 

βίας, οι συνέπειες και οι πολιτικές που εφαρμόζονται από τα δημοτικά σχολεία για 

την εξάλειψη των φαινομένων αυτών. 

Το τελευταίο θεωρητικό κεφάλαιο είναι αυτό που εστιάζει στη τεχνική της 

σχολικής διαμεσολάβησης, για τη πρόληψη και την αντιμετώπιση των συγκρούσεων 

και της ασκούμενης μαθητικής βίας στα Δημοτικά σχολεία. Αρχικά, επισημαίνεται η 

έννοια και αποσαφηνίζεται η διαμεσολάβηση, ενώ καταγράφονται και οι βασικοί 

στόχοι της σχολικής διαμεσολάβησης. Επίσης, καταγράφονται τα μοντέλα της 

σχολικής διαμεσολάβησης και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά της. Η επικέντρωση 

γίνεται στην αναφορά των πλεονεκτημάτων που προσδίδει η υιοθέτηση της τεχνικής 

της διαμεσολάβησης στην εξάλειψη των συγκρούσεων και της ασκούμενης βίας στα 

σχολεία. Το κεφάλαιο αυτό καταλήγει στη μελέτη της εκπαίδευσης των μαθητών στη 

διαμεσολάβηση, αλλά και στην εφαρμογή της τεχνικής αυτής στα σχολεία. 

Το τέταρτο κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο της μεθοδολογίας, με το πέμπτο να 

καταγράφονται τα ερευνητικά αποτελέσματα, όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις 
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των εκπαιδευτικών των δύο επιλεγμένων δημοτικών σχολείων του Παλαιοκάστρου 

της Θεσσαλονίκης. Η εργασία καταλήγει στο έκτο κεφάλαιο, αυτό των τελικών 

συμπερασμάτων, όπου τελικά από τα ερευνητικά αποτελέσματα της προσωπικής 

έρευνας, επιβεβαιώνονται ή όχι οι προγενέστερες έρευνες και η βιβλιογραφία 

γενικότερα. Ακολουθεί, λοιπόν, το κυρίως μέρος της μελέτης του θέματος προς 

διερεύνηση. 
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 1. ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

1.1. Εισαγωγή κεφαλαίου 

 

 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο διερευνάται το θέμα των συγκρούσεων, που 

λαμβάνουν χώρα στο σχολικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, η εστίαση γίνεται στις 

συγκρούσεις που πραγματοποιούνται μεταξύ των μαθητών, στα σχολεία και κυρίως 

στα δημοτικά σχολεία. Έτσι, προσεγγίζεται η έννοια των συγκρούσεων, τα αίτια που 

τις προκαλούν, οι επιπτώσεις τους, αλλά και οι τεχνικές που υπάρχουν, αλλά και 

συνήθως επιλέγονται από τους εκπαιδευτικούς για την εξάλειψη των συγκρούσεων. 

 

1.2. Η έννοια των σχολικών συγκρούσεων 

 

 

Το σχολείο αποτελεί έναν αυτορρυθμιζόμενο εκπαιδευτικό οργανισμό, όπου 

συνυπάρχουν διαφορετικά άτομα μεταξύ τους,  με διαφορετικές πεποιθήσεις, 

συμφέροντα, αξίες, συνεπώς θεωρούνται αναπόφευκτες οι συγκρούσεις που μπορεί 

να προκύψουν μεταξύ τους (Αθανασούλα- Ρέππα, 2008). Διάφορα ζητήματα, λοιπόν, 

μπορεί να προκαλέσουν εντάσεις μεταξύ των συνεργαζόμενων μελών της σχολικής 

κοινότητας (Msila, 2012). 

Η σύγκρουση, λοιπόν, στο σχολικό περιβάλλον, είναι όταν υπάρχουν 

εναλλακτικοί τρόποι δράσης, δηλαδή είτε υπάρχει γνήσια αντιπαράθεση ανάμεσα σε 

συμφέροντα είτε σε προσωπικότητες και αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

σχολικής ζωής (Everard  &  Morris,  1999). 

Σύμφωνα με τον Κολιάδη (2010), σχολική σύγκρουση είναι η οποιαδήποτε 

διαφωνία, με τα άτομα που λαμβάνουν μέρος σε αυτή να αντιλαμβάνονται ότι οι 

ανάγκες, τα συμφέροντα και τα ενδιαφέροντά τους τίθενται υπό την απειλή. Οι 

συγκρούσεις, ανάλογα με την ένταση και την εκδήλωσή τους, αποφέρουν 
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διαφορετικές συνέπειες και επιπτώσεις. Κατά την ύπαρξη και αίσθηση της απειλής, η 

σύγκρουση είναι εντονότερη, ενώ οι σχέσεις των εμπλεκομένων στη σύγκρουση 

κλονίζονται και καταλήγουν να γίνουν εχθρικές. Κατά τη διαφωνία μεταξύ των 

ατόμων που συγκρούονται, η αρχική τους σχέση εμμένει η ίδια. Ακόμη, ενυπάρχει 

και το στοιχείο της υποκειμενικότητας, καθώς κάθε άτομο αντιλαμβάνεται στη 

σύγκρουση με διαφορετικό τρόπο και από τη δική του σκοπιά και ματιά, έτσι πολλές 

φορές μπορεί να αισθάνεται ότι απειλείται, ενώ στην ουσία δεν απειλείται. 

Σύμφωνα με τον Σαΐτη (2002), κατά τη σύγκρουση, επιδιώκονται ασυμβίβαστοι 

ή έστω φαινομενικά ασυμβίβαστοι στόχοι, έτσι ώστε τα οφέλη τους ενός ατόμου να 

αντιπαρέρχονται των οφελών του άλλου. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, λοιπόν, το 

ένα άτομο κάνει προσπάθειες κυριαρχίας των δικών του προσωπικών συμφερόντων 

και επίτευξης των δικών του προσωπικών στόχων και δεν ενδιαφέρεται για το όφελος 

ή ακόμη και το πλήγμα που θα επιφέρει στο άλλο ή άλλα άτομα. Ακόμη, σε μία 

σύγκρουση, υπάρχει διαφορά σε απόψεις, ή ακόμη μπορεί να είναι απόρροια φθόνου 

και εχθρότητας, λόγω διαφορετικών καταστάσεων που υπάρχουν στη σχολική 

μονάδα. 

 

1.3. Οι Τύποι των συγκρούσεων 

 

 

Οι συγκρούσεις στη σχολική τάξη, μορφολογικά εμφανίζονται σε διάφορες μορφές. 

Έτσι, τα είδη των συγκρούσεων στη σχολική κοινότητα είναι τα εξής: 

• Οι διαπροσωπικές συγκρούσεις. Η εμφάνιση του συγκεκριμένου 

είδους σύγκρουσης εκδηλώνεται συνήθως στα πλαίσια της ίδιας ομάδας. 

Πρόκειται για τον τύπο των συγκρούσεων που συντελούνται εντός των 

μαθητών της σχολικής τάξης. Παράδειγμα αποτελεί το ότι τα άτομα έχουν 

δυσκολία στο να συνεργαστούν, οπότε αλληλοσυγκρούονται. Η 

περίπτωση αυτή αφορά σε περιστατικά αίσθησης ότι άτομα ή άτομο 

αποξενώνεται από τους υπολοίπους συμμαθητές του, νιώθει ότι δεν 

ανήκει στην ομάδα της σχολικής τάξης και δεν μετέχει σε κοινές 

δραστηριότητες (Τέκος, 2010). Ακόμη, εμφανίζεται το είδος αυτής της 
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σύγκρουσης σε ποικίλα περιβάλλοντα όπου υπάρχει η κοινωνική 

αλληλεπίδραση και είναι εμφανής η μεταβολή της δομής και της 

λειτουργίας στα περιβάλλοντα αυτά (Μαυραντζά, 2011). 

• Οι ομαδικές συγκρούσεις προκύπτουν μεταξύ των ομάδων των μαθητών στη 

σχολική τάξη (Σαΐτης, 2002). Πρόκειται για ασυμβατότητες, για διαφωνίες, για 

διαφορές μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ατόμων που ανήκουν στην ίδια ομάδα, 

οπότε επηρεάζεται η λειτουργία ολόκληρης της ομάδας και η οργάνωσή της 

(Μαυραντζά, 2011). 

• Οι δυομαδικές συγκρούσεις προκύπτουν ανάμεσα σε τμήματα ή σε ομάδες 

εντός της σχολικής μονάδας, ως απόρροια των προκαταλήψεων και των 

στερεοτύπων που έχουν οι ομάδες. Σε ένα περιβάλλον, όπου υπάρχουν 

συγκεκριμένα στερεότυπα, κάθε ομάδα αντιλαμβάνεται μόνο τα αρνητικά 

στοιχεία και όχι τα θετικά. Ακόμη, μπορεί να ενυπάρχουν εθνικιστικές, 

φυλετικές συγκρούσεις, λόγω των αντίστοιχων στερεοτύπων. Επίσης, οι 

προκαταλήψεις αυτές ωθούν σε περιθωριοποίηση, σε απομόνωση, σε κακή 

συνεργασία και σε απουσία της επικοινωνίας (Τριβίλας & Chimienti, 1998. 

Τέκος, 2010). 

Επίσης, οι συνέπειες που επιφέρει μία σύγκρουση, μπορούν να διακρίνουν τις 

συγκρούσεις στα δύο ακόλουθα είδη: 

• Οι λειτουργικές συγκρούσεις ή αλλιώς γνωστικές συγκρούσεις είναι οι 

συγκρούσεις εκείνες, οι οποίες εμφανίζονται στα μέλη της σχολικής 

ομάδας και η βασική αιτία τους μπορεί αν είναι μία εκ των εξής τριών. 

Μπορεί να υπάρχει διαφωνία μεταξύ των μελών της ομάδας σχετικά με το 

περιεχόμενο των εργασιών τους που τους όρισε ο εκπαιδευτικός να 

διεκπεραιώσουν και επειδή κάθε άτομο/ μέλος φέρει διαφορετική γνώμη, 

προκύπτει η σύγκρουση μεταξύ τους. Άλλη αιτία μπορεί να είναι ο 

ανταγωνισμός που μπορεί να υπάρχει μεταξύ των μελών της ομάδας της 

σχολικής τάξης, και αυτό διότι δεν υπάρχουν επαρκείς πόροι. Ο 

τελευταίος λόγος εμφάνισης λειτουργικής σύγκρουσης είναι επειδή 

υπάρχουν διενέξεις σε διοικητικά ζητήματα ή σε οργανωτικά ζητήματα 

ως προς την ανάθεση των καθηκόντων. 
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• Οι δυσλειτουργικές συγκρούσεις προκύπτουν μεταξύ των μελών της 

ομάδας όταν υπάρχουν διαφωνίες, προερχόμενες από τη διαφορετικότητα 

σε γνωστικό επίπεδο. Οι διαφωνίες αυτές ξεκινούν και χαρακτηρίζονται 

από εντάσεις και θυμό, ενώ επίσης, ενέχεται και η απουσία της 

εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών, η απογοήτευση ότι δεν καλύπτονται οι 

ανάγκες τους ή δεν υπολογίζονται οι ιδέες τους. Βέβαια υπάρχει αλλαγή 

ως τα αρχικά συναισθήματα των αντικρουόμενων μελών, οπότε μειώνεται 

η αποδοτικότητά τους και αυξάνεται η δυσαρέσκειά τους (Μαυραντζά, 

2011). 

 

 

1.4. Τα αίτια των συγκρούσεων 

 

Το σχολικό περιβάλλον αποτελεί ένα εύφορο περιβάλλον, για να εκδηλωθούν 

συγκρούσεις. Οι συγκρούσεις μπορεί να εκδηλωθούν εντός της σχολικής αίθουσας, 

στο προαύλιο χώρο, στα αποχωρητήρια, στους διαδρόμους, στις σκάλες κτλ. Είναι οι 

εμπειρίες, οι συνήθειες, οι πεποιθήσεις για τον εαυτό και για τους άλλους που μπορεί 

πολλές φορές να οδηγήσουν σε συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών (Ανδρέου και συν., 

2016-7).  

Σε κάθε σχολική μονάδα, υπάρχουν άτομα τα οποία μπορεί να έχουν 

διαφορετικούς στόχους, καθώς κάθε άτομο έχει τα δικά του όνειρα και τη δική του 

προσωπικότητα και επιδιώξεις. Ο οργανισμός χωρίς κοινούς στόχους των μελών του 

δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά, με τα μέλη του συχνά να εμπλέκονται 

σε συγκρούσεις, εντάσεις και διενέξεις (Τέκος, 2010). 

Ακόμη μία σημαντική αιτία συγκρούσεων είναι αυτή που πηγάζει από τα 

προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ των μελών ενός οργανισμού. Σύμφωνα με τον 

Σαΐτη (2007), η κακή επικοινωνία αφορά στη κακή κωδικοποίηση των μηνυμάτων, 

στις κακές διαπροσωπικές σχέσεις, στην απουσία των πληροφοριών και την κακή 

επιλογή τόπου και χρόνου μετάδοσης των μηνυμάτων (Τέκος, 2010). 
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Οι μαθητές καταλαμβάνονται από διαφορετικά ατομικά χαρακτηριστικά. Οι 

ατομικές αυτές διαφορές των μαθητών μπορεί να ενισχύσουν ή να παρεμποδίσουν τις 

ικανότητές τους στη μάθηση. Επίσης, οι μαθητές μπορεί να έχουν διαφορετικά 

ενδιαφέροντα, διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο ή ακόμη και να υπάρχει 

ανταγωνισμός, διαφορετικότητα ως προς το κοινωνικό οικονομικό επίπεδο, ως προς 

το φύλο, το άγχος ή επίσης και οι κλίκες μπορεί να είναι η αιτία ή η πρόκληση των 

διαφωνιών και των συγκρούσεών τους (Τέκος, 2010. Τριλίβας & Chimienti, 1998). 

Το φύλο καθορίζει την ύπαρξη, αλλά και την ένταση και τις συνέπειες των 

συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών στο Δημοτικό σχολείο. Η διαφοροποίηση ως προς 

το φύλο επηρεάζει τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών. Τα κορίτσια 

συμπεριφέρονται με διαφορετικό τρόπο από αυτόν των αγοριών. Το φύλο επηρεάζει 

τη συμπεριφορά τους απέναντι στο ίδιο ή το διαφορετικό φύλο και αυτό έγκειται στα 

κοινωνικά σχήματα που έμαθαν (Αναγνωστοπούλου, 2005). 

Ο ανταγωνισμός είναι ένα ακόμη σοβαρό φαινόμενο, το οποίο συνδέεται με τον 

ατομικισμό και μπορεί να ωθήσει σε συγκρούσεις με άτομα του περιβάλλοντος. Στα 

σχολεία είναι έντονα τα στοιχεία της προσωπικής ανάπτυξης και του συμφέροντος. 

Διάφοροι παράγοντες, επίσης, μπορεί να καλλιεργήσουν τον σχολικό ανταγωνισμό. 

Ορισμένοι από αυτούς είναι οι χαρακτηρισμοί «καλός» ή «κακός μαθητής» ως προς 

τις μαθησιακές επιδόσεις ενός παιδιού. Σήμερα, υπάρχει έντονος ανταγωνισμός 

μεταξύ των μαθητών ως προς το βαθμό που λαμβάνουν μετά την αξιολόγησή τους 

από τους εκπαιδευτικούς τους. Ο βαθμοθηρισμός προκαλεί ανταγωνισμό για τη 

διεκδίκηση του ύψιστου βαθμού από τους υπολοίπους συμμαθητές. Φυσικά, δεν 

υπάρχει αξιολόγηση των ομαδικών δραστηριοτήτων, ούτε συνεργασία ανάμεσα στα 

παιδιά και αυτά γεννούν ανταγωνιστικές τάσεις, ενώ σε κάθε σχολείο θα έπρεπε να 

διδόταν βαρύτητα στη πρόοδο, αλλά και στην ανάπτυξη της συνεργασίας και της 

αλληλοβοήθειας μεταξύ των μαθητών. Μάλιστα, είναι αξιοσημείωτο και το γεγονός 

ότι πολλοί εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι ο ανταγωνισμός αυτός συμβάλλει ώστε οι 

μαθητές να προσπαθούν περισσότερο σε μαθησιακό επίπεδο και σε επίπεδο 

επιδόσεων, αν και αυτό γεννά συγκρούσεις μεταξύ τους (Μπίκος, 2011). 

Το άγχος αποτελεί ένα ακόμη βασικό χαρακτηριστικό που ενυπάρχει στους 

μαθητές στα σύγχρονα σχολεία. Η πλειοψηφία των μαθητών αισθάνεται άγχος καθ’ 
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όλη τη διάρκεια της σχολικής τους χρονιάς και διαδικασίας και αυτό αποτελεί βασικό 

εμπόδιο, ώστε να δρα αρνητικά στις μαθησιακές τους επιδόσεις. Το άγχος τους 

γεμίζει φοβίες και τους καταστέλλει σε σημείο που οι μαθητές δεν μπορούν να το 

ελέγξουν. Πρόκειται για μία έντονη και δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση, που  

αποτελεί αντίδραση σε περιβαλλοντικές προκλήσεις και κινδύνους. Το αρνητικό αυτό 

συναίσθημα του άγχους δεν είναι ελεγχόμενο και συνοδεύεται με το φόβο ότι κάτι 

αρνητικό και ανεπιθύμητο μπορεί να τους συμβεί. Η βίωσή τους είναι εκτός από 

συναισθηματική και ψυχολογική και σωματική, αλλά και σε επίπεδο συμπεριφοράς 

και μπορεί να εξωτερικευτεί ακόμη και με συγκρούσεις, εντάσεις και άσχημες και 

επιθετικές εξάρσεις έναντι των ατόμων του γύρω περιβάλλοντός τους, ενώ οι βασικές 

αιτίες που γεννούν το αίσθημα αυτό ποικίλουν, και μπορεί να είναι η γενετική 

προδιάθεση, η ιδιοσυγκρασία, οι οικογενειακοί παράγοντες αλλά και οι σχολικές 

εμπειρίες (Ζαφειροπούλου & Καλατζή- Αζίζι, 2011). 

Κατά τον Slavin (2006), κάθε παιδί είναι μοναδικό και έχει τους προσωπικούς 

τρόπους μάθησης, συμπεριφοράς, προτιμήσεις, δεξιότητες και κίνητρα. Τα σύγχρονα 

σχολεία δεν λειτουργούν ικανοποιητικά και δεν καλύπτουν τις ανάγκες του κάθε 

μαθητή. Οι μαθητές που εμφανίζουν ιδιαιτερότητες, ομαδοποιούνται για μία πιο 

αποτελεσματική μαθησιακή διαδικασία, αλλά και για να ενσωματωθούν στο σχολικό 

περιβάλλον. Η τακτική αυτή όμως δεν δρα αποτελεσματικά, καθώς ορισμένοι 

μαθητές διακατέχονται από σωματικές αναπηρίες, από αισθητηριακές ανεπάρκειες, 

από ορθοπεδικές δυσλειτουργίες, νοητική στέρηση, συναισθηματικές διαταραχές, 

μαθησιακές δυσκολίες και όλα αυτά μπορεί να είναι τροχοπέδη στη συμμετοχή τους 

στις γενικές σχολικές τάξεις, ενώ επίσης μπορεί να μην μπορούν ακόμη και τα ίδια τα 

παιδιά να διαχειριστούν τις δυσκολίες τους αυτές. Οι μαθητές με ιδιαιτερότητες είναι 

μαθητές που δεν εκδηλώνουν φυσιολογική φυσική, νοητική, συμπεριφορική στάση 

και αντίδραση και χρήζουν επιπλέον στήριξης για την κάλυψη των δυσκολιών τους.  

Η στήριξη αυτή μπορεί να τους παρέχεται από την ειδική αγωγή, που είναι εντατική 

στήριξη, εξειδικευμένη και στοχοκατευθυνόμενη (Heward, 2009).  

Τέλος, σύμφωνα με την Τριανταφύλλου (2010), τα παιδιά με ιδιαιτερότητες, 

όπως προαναφέρθηκαν, εκτός από νοητικές και σωματικές, αλλά και μαθησιακές 

δυσκολίες, αντιδρούν και ψυχολογικά, με άσχημες συμπεριφορές, στάσεις, με κακή 

διαπροσωπική αντίληψη, με εντάσεις, συγκρούσεις, κακές κοινωνικές 
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συναναστροφές. Παράδειγμα αποτελούν τα παιδιά με συναισθηματικές διαταραχές, 

που είναι ενεργητικά, ανήσυχα, διασπούν την ομαλή λειτουργία της σχολικής τάξης 

και έχουν έντονα ξεσπάσματα θυμού, οργής, οπότε οι συγκρούσεις είναι 

αναμενόμενες στις περιπτώσεις τους, σύμφωνα με την έρευνα του Elliott και των 

συνεργατών του (2008). Επίσης, τα παιδιά με αυτισμό, είναι αυτά που διακατέχονται 

από εγκεφαλική βλάβη και τα οποία εμφανίζουν δυσκολία αλληλεπίδρασης λεκτικής 

ή μη λεκτικής επικοινωνίας (Slavin, 2006). 

Σαφώς και οι συγκρούσεις προκαλούνται από παιδιά που χαρακτηρίζονται για 

την ανάρμοστη συμπεριφορά τους και τα σοβαρά προβλήματα πειθαρχίας που έχουν. 

Τα συμπεριφορικά προβλήματα είναι ένας όρος που δύσκολα αποσαφηνίζεται 

(Ανδρέου & Γαλιώτου, χχ). Το πρόβλημα αφορά γενικά σε οποιαδήποτε κατάσταση ή 

γεγονός, το οποίο επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργικότητα του ιδίου ή του 

συστήματος, στο οποίο δρα και κινείται (Κολιάδης, 2010). Κατά τον Μπίκο (2004), 

πολύ συχνά, εντός της σχολικής τάξης, η αταξία και η απειθαρχία, επίσης, ωθούν σε 

συγκρούσεις. Είναι η προβληματική κοινωνική αλληλεπίδραση των ατόμων αυτών, 

που ωθεί σε εντάσεις, με τα ίδια να υψώνουν τη φωνή, να προσβάλλουν, να απειλούν. 

 

 

1.5. Οι επιπτώσεις των συγκρούσεων 

 

 

Οι μαθητές στην ηλικία φοίτησης στο Δημοτικό σχολείο δεν έχουν τις 

κατάλληλες δεξιότητες να επιλύουν τις διαφορές μεταξύ τους και πόσο μάλλον να 

επιλύουν τις συγκρούσεις που έχουν με τους συμμαθητές τους. Συνεπώς, οι 

συγκρούσεις μεταξύ τους, είναι κατά γενική ομολογία και ως επί των πλείστων 

αρνητικές. Μάλιστα, πολλές φορές, μία σύγκρουση μπορεί να λάβει την βαθμίδα 

ακόμη και της βίαιης πράξης μεταξύ των μαθητών, δηλαδή να συνεχιστεί με τη 

μορφή καυγά, εξύβρισης, κοροϊδίας, βιαιοπραγίας, απειλής, ταπεινότητας, 

δυσφήμισης, περιθωριοποίησης και βανδαλισμού (Μαυροσκούφης, 2007). 
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1.5.1. Οι αρνητικές συνέπειες των σχολικών συγκρούσεων 

 

Βασική συνέπεια της σύγκρουσης στα σχολεία είναι η μεταβολή. Η σύγκρουση, 

ως διαδικασία, είναι δυναμική, οπότε αρχίζει η μεταβολή από την στιγμή που ξεκινά 

η σύγκρουση μέχρι και την τελική της έκβαση. Κατά τη σύγκρουση, η εμπλοκή των 

παιδιών συνιστά την μεταβολή και η ποιότητα της μεταβολής αυτής εξαρτάται από τη 

δεξιότητά τους να χειριστούν και να επιλύσουν τη σύγκρουση (Ανδρέου, 2016-7). 

Μία από τις πιο ακραίες και αρνητικές φυσικά συνέπειες της σύγκρουσης 

μεταξύ των μαθητών, είναι η άσκηση της βίας. Καθώς το παιδί εφοδιάζεται με 

δεξιότητες για την αποτελεσματική επίλυση των συγκρούσεων που έχει στη ζωή του, 

όντας ευάλωτο, αντιδρά με τη χρήση της βίας κατά των άλλων ή κατά του ιδίου του 

εαυτού του (Ανδρέου και συν., 2016-7).  

Μία σύγκρουση, λοιπόν, μπορεί να πλήξει και να διαταράξει τις διαπροσωπικές 

σχέσεις μεταξύ των μαθητών της σχολικής μονάδας. Έτσι, καλλιεργείται η δυσπιστία, 

η καχυποψία, η κακή επικοινωνία και διαμορφώνεται ένα αρνητικό σχολικό κλίμα. 

Ακόμη, έπειτα από μία σύγκρουση, μειώνεται η παραγωγικότητα των μαθητών, 

αυξάνεται η μεταξύ τους αντιπαλότητα ως προς τις απόψεις τους και διαταράσσεται η 

ομαλή λειτουργία της σχολικής τάξης (Μαυραντζά, 2011). Η κατάσταση δυσκολεύει 

ακόμη περισσότερο και χειροτερεύει, όταν υπάρχει έξαρση των συγκρούσεων, καθώς 

χωλαίνει η μεταξύ τους συνεργασία και συνύπαρξη και μειώνεται το ηθικό των 

μελών της σχολικής κοινότητας (Σαΐτης, 2002). 

 

 

1.5.2. Οι θετικές επιπτώσεις των συγκρούσεων 

 

Μία σύγκρουση θεωρείται ότι φέρει θετικές επιπτώσεις όταν προκύπτουν 

μεταβολές σημαντικές και καθοριστικές στο σχολικό περιβάλλον. Παράδειγμα 

αποτελεί η δημιουργικότητα και ο υγιής ανταγωνισμός, όταν υπάρχει ενίσχυση των 

κινήτρων των μαθητών, όταν ενισχύεται το ηθικό τους και υπάρχει προώθηση της 

ανάπτυξης των ατόμων και του σχολείου. Ακόμη, στις θετικές συνέπειες μίας 
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σύγκρουσης μεταξύ των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον, μπορεί να υπάρξει 

αναδιαμόρφωση της σχέσης μεταξύ των μαθητών του σχολείου ή της σχολικής τάξης, 

αλλά και θετική αναδιαμόρφωση της σχέσης του ατόμου με τον εαυτό του. Επιπλέον, 

μπορεί να προκύψει ενδοσκόπηση και αξιολόγηση, οπότε να επιτευχθεί η ωρίμανση 

των εμπλεκομένων, αλλά και με την έγκαιρη αντιμετώπιση των συγκρούσεων, να 

αποφευχθούν οι αρνητικές εκβάσεις τους (Λεπίδας, 2012). 

Σύμφωνα με τον Σαΐτη (2002), μία σύγκρουση μπορεί να ωθήσει στο να 

παραχθεί καλή ποιότητα ιδεών, καθώς αιτιολογούνται οι επιλογές και οι πράξεις του 

ατόμου ή της ομάδας που ενεπλάκησαν στη σύγκρουση. Ακόμη, αποκαλύπτονται τα 

προβλήματα, οπότε και τίθεται το ζήτημα της επίλυσής τους, προκαλείται ενδιαφέρον 

και προωθείται η δημιουργικότητα, ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνεται η εσωτερική 

ενότητα μεταξύ των εμπλεκομένων μελών του οργανισμού. 

Με την ευκαιρία της σύγκρουσης, έρχονται στο προσκήνιο σοβαρά 

προβλήματα, που με την ευκαιρία των συγκρούσεων, επιλύονται. Επειδή υπάρχουν 

συγκρούσεις εντός της σχολικής τάξης, παρέχεται, επίσης, η ευκαιρία, της 

ανακάλυψης από τους μαθητές νέων μεθόδων και της κατάληξης σε καλύτερες λύσεις 

για τα νέα προβλήματα. Παράλληλα, επαναπροσδιορίζεται η λειτουργία της σχολικής 

ομάδας και τάξης και έτσι αυξάνονται οι σχολικές επιδόσεις των μαθητών. Τέλος, με 

αφορμή τις συγκρούσεις, εκτιμώνται οι δυνάμεις και οι ικανότητες των μαθητών και 

εφευρίσκονται οι κατάλληλες λύσεις για να ενισχυθεί η αυτοαντίληψη και να 

βελτιωθούν οι διαπροσωπικές τους σχέσεις (Μαυραντζά, 2011). 

 

1.6. Οι Τεχνικές για την αντιμετώπιση- διαχείριση συγκρούσεων 

 

 

Ο ρόλος της σχολικής διοίκησης είναι καθοριστικός για την επίλυση των 

διαφορών που έχουν ωθήσει σε έξαρση συγκρούσεων και άσκηση βίας μεταξύ των 

μαθητών, εντός της σχολικής κοινότητας και περιβάλλοντος. Οι συγκρούσεις 

αποτελούν μεγάλο μέρος και σοβαρό σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό και η 
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διευθέτησή τους απασχολεί την οργανωσιακή επιστήμη και κυρίως τη σχολική 

διοίκηση (Σαΐτης και συν., 1999). 

Οι πέντε βασικοί τρόποι, με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί ή οι διευθυντές των 

σχολείων διαχειρίζονται τις σχολικές συγκρούσεις είναι οι εξής 

• Η μέθοδος της αποφυγής 

• Η μέθοδος της εξομάλυνσης ή της παραχώρησης 

• Η μέθοδος του συμβιβασμού 

• Η χρήση της εξουσίας 

• Η μέθοδος της συνεργασίας (Greenberg & Baron, 2013. Robbins & 

Judge, 2011  Βακόλα &  Ιωάννου, 2011). 

Σύμφωνα με την έρευνα των Fry και Thomas (1996), η μέθοδος της 

συνεργασίας είναι ακατάλληλη, για να διαχειριστεί κανείς τις συγκρούσεις, καθώς 

είναι μία εξαιρετικά χρονοβόρα τεχνική, με το χρόνο να είναι αντίπαλος στη λήψη 

των αποφάσεων. Ακόμη, σύμφωνα με την έρευνα των Τέκου και Ιορδανίδη (2011), 

θα πρέπει τα εμπλεκόμενα στη σύγκρουση μέλη να είναι συγκαταβατικά γιατί όταν 

διατυπώνονται οι ακραίες θέσεις, χωρίς να υπάρχει η διάθεση της συνεννόησης, κατά 

τη σύγκρουση, δεν μπορεί να υπάρξει εκ των πραγμάτων η συνεργασία μεταξύ τους. 

Επίσης, η τεχνική της συνεργασίας, σύμφωνα με τον Lippit (1982), είναι μία τεχνική 

αδυναμίας και απροθυμίας όποιου διαχειρίζεται τη σύγκρουση στο να δεσμευτεί και 

να αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες. 

Σύμφωνα με έρευνες (Balay, 2006. Monchak, 1994. Lukasavich, 1994), 

διαπιστώνεται ότι στα σχολεία επιλέγεται συχνότερα η στρατηγική του συμβιβασμού 

για την επίλυση των διενέξεων και των συγκρούσεων. Οι διαχειριστές της 

σύγκρουσης δρουν μεσολαβητικά και συμβάλλουν στη διευκόλυνση της επικοινωνίας 

ανάμεσα στα μέλη που έχουν συγκρουστεί, ενώ κάνουν χρήση των συμβιβαστικών 

στρατηγικών. 

Σύμφωνα με την έρευνα του Balay (2006), οι διαχειριστές προτιμούν να κάνουν 

χρήση των στρατηγικών της εξομάλυνσης και του καταναγκασμού. Άλλωστε, 
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σύμφωνα με τον Huffstutter και τους συνεργάτες του (1997), οι διαχειριστές κάνουν 

χρήση της προβαλλόμενης εξουσιαστικής πολιτικής, ως βασική πολιτική και τακτική, 

για να επιλύονται οι διαφορές. 

Μία άλλη έρευνα (Chen  &  Tjosvold  2002) ανέδειξε ότι οι προτιμώμενες 

στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στην επίλυση των συγκρούσεων είναι αυτή της 

αποφυγής, του συμβιβασμού και της επιβολής. Άλλες έρευνες (Blackburn et al., 2006. 

Brewer et al., 2002), αποδεικνύουν βέβαια ότι σε κάθε διένεξη, οι διαχειριστές σε 

κάθε τύπου σχολικές μονάδες και ανάλογα με τις διαφυλικές διαφορές, επιλέγουν 

διαφορετική στρατηγική επίλυσης των συγκρούσεων τους. 

Παλαιότερες έρευνες (Kruger, 1996. Erickson, 1984) δείχνουν από την άλλη, 

ότι η επιλογή της στρατηγικής για την επίλυση των μαθητικών συγκρούσεων 

εξαρτάται από το φύλο του διευθυντή του σχολείου. Έτσι, οι διευθυντές άρρενες 

επιλέγουν συνήθως τη τεχνική της προσαρμογής, ενώ οι διευθύντριες προτιμούν την 

τεχνική του συμβιβασμού . 

Σύμφωνα με την έρευνα του Henkin και των συνεργατών του (2000), βασικός 

παράγοντας από τον οποίο εξαρτάται το στυλ διαχείρισης των συγκρούσεων από τους 

εκπαιδευτικούς είναι τα χρόνια της υπηρεσίας τους. Κατά τον Rahim (2001), το πόσο 

μεγάλη είναι αριθμητικά η σχολική μονάδα σε πλήθος μαθητών και εκπαιδευτικών 

αυτό επηρεάζει, επίσης, το στυλ της διαχείρισης των συγκρούσεων των μαθητών, ενώ 

επίσης, συμβάλλει και επηρεάζει ακόμη και το μέγεθος αριθμητικά των συλλόγων 

των διδασκόντων. Έτσι, σε μεγάλα αριθμητικά σχολεία σε μέλη και σε σχολεία, με 

μεγάλο αριθμό μελών στο σύλλογο των διδασκόντων, δεν επιλέγεται συνήθως η 

τεχνική του συμβιβασμού, σε αντίθεση με την προτίμηση της τεχνικής αυτής από 

σχολεία με μικρό αριθμό μελών του συλλόγου διδασκόντων (Brewer et al., 2002). 

Τέλος, σε μικρές σχολικές μονάδες αριθμητικά, επιλέγεται συνήθως η τεχνική της 

αποφυγής ή του συμβιβασμού, για την επίλυση των μαθητικών συγκρούσεων, σε 

αντίθεση με τις μεγάλες αριθμητικά σχολικές μονάδες (Corwin, 1969).  
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1.7. Επίλογος κεφαλαίου 

 

 

Συνοψίζοντας λοιπόν, τα ερευνητικά δεδομένα και τις βιβλιογραφικές 

πληροφορίες για τις μαθητικές συγκρούσεις στον χώρο των σχολείων, 

διαπιστώνονται τα εξής. Οι σχολικές συγκρούσεις είναι οι εντάσεις, οι διενέξεις, οι 

διαφορές και οι αντιπαραθέσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε μαθητές των σχολείων, 

στο σχολικό περιβάλλον. Οι συγκρούσεις μπορεί να είναι διαπροσωπικές, ομαδικές, 

δυομαδικές, λειτουργικές και δυσλειτουργικές. Επίσης, οι παράγοντες εκείνοι, οι 

οποίοι μπορεί να προκαλέσουν την έναρξη των μαθητικών συγκρούσεων είναι η 

διαφορετικότητα της προσωπικότητας, των απόψεων, των συμφερόντων, των στόχων 

και των ενδιαφερόντων των μαθητών. Επίσης, οι αλλαγές στις δομές του σχολείου 

λειτουργικά και οργανωτικά, ο φθόνος και ο ανταγωνισμός προόδου, το άγχος, οι 

επικοινωνιακές δυσκολίες, η αίσθηση της απογοήτευσης ή της αποξένωσης, τα 

στερεότυπα, το διαφορετικό κοινωνικό- οικονομικό, γνωστικό, υπόβαθρο, οι κλίκες, 

οι ιδιαιτερότητες και οι ειδικές ανάγκες, τα συμπεριφορικά προβλήματα και το φύλο 

μπορεί να εντείνουν την έξαρση των συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών. 

Οι συνέπειες μπορεί να είναι θετικές, έπειτα από μία σύγκρουση, καθώς λόγου 

χάρη μπορεί να βελτιωθούν οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών, έπειτα 

από την επίλυση της σύγκρουσης, ή ακόμη και να ενδυναμωθούν ηθικά και ψυχικά 

ως ατομικότητες. Από την άλλη, δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει τις αρνητικές 

επιπτώσεις των συγκρούσεων, που είναι σοβαρότερες και συχνότερες, με παράδειγμα 

την συνέχιση της σύγκρουσης με βιαιοπραγία, την επιδείνωση των διαπροσωπικών 

σχέσεων των μαθητών εντός της ίδιας σχολικής τάξης ή μονάδας, αλλά και τη μείωση 

των μαθησιακών τους επιδόσεων. Τέλος, ως προς τις μεθόδους επίλυσης των 

συγκρούσεων (αποφυγή, εξουσία, εξομάλυνση, συμβιβασμός, συνεργασία), η 

επιλογή της εξαρτάται από το φύλο των εμπλεκομένων στη σύγκρουση, από το φύλο 

του διευθυντή, την απόφαση του διευθυντή, το μέγεθος της σχολικής μονάδας και το 

αριθμητικό επίσης μέγεθος των μελών του συλλόγου των διδασκόντων, ενώ μπορεί 

να γίνει ακόμη και συνδυασμός τεχνικών, ανάλογα με τη κρίση και τις γνώσεις των 

εκπαιδευτικών που επιλύονται του ζητήματος και λαμβάνουν ρόλο διαμεσολαβητή. 
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2. ΒΙΑ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

 

2.1. Εισαγωγή κεφαλαίου 

 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται εστίαση στη βία, που μπορεί να είναι η βασική αιτία 

συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον. Έτσι, αντλούνται 

πληροφορίες σχετικά με τις μορφές της ασκούμενης βίας μεταξύ των μαθητών, 

σχετικά με τη συχνότητα της ασκούμενης βίας, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 

θύτη και του θύματος, τις συνέπειες της σχολικής βίας, αλλά και τις πολιτικές που 

εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση περιστατικών βίας μεταξύ των μαθητών. 

 

 

2.2. Μορφές σχολικής βίας 

 

Τα βασικά είδη εκφοβισμού είναι ο λεκτικός, ο σωματικός, ο ψυχολογικός και ο 

διαδικτυακός, που είναι ο συνηθέστερος τύπος της εκφοβιστικής συμπεριφοράς. 

Μπορεί να εκδηλωθεί σε οποιαδήποτε ηλικία από ή σε ένα παιδί, με τη συνηθέστερη 

ηλικία θυματοποίησης να είναι η ηλικία της σχολικής του φοίτησης. Περιλαμβάνει 

πράξεις παρενόχλησης και/ή εκφοβισμού και αφορά συγκεκριμένα είδη επιθέσεων, 

με φυσικές, λεκτικές ή ψυχολογικές απειλές με στόχο να βλάψουν ή να διαταράξουν. 

Πρόκειται, λοιπόν, για ένα κοινωνικό φαινόμενο άνισης σχέσης δύναμης (Olweus, 

1996). 

Κατά τον Ericson (2001), οι τρεις μορφές ασκούμενης βίας είναι οι εξής: 

φυσική, λεκτική και ψυχολογική, αλλά και η σεξουαλική παρενόχληση, ο 

ηλεκτρονικός εκφοβισμός και ο χειρονομικός εκφοβισμός, που ξεκινά από τις πρώτες 

τάξεις του Δημοτικού και παραμένει στο γυμνάσιο (Shore, 2005). Κατά τον Rigby 

(2001) εμφανίζεται στις ομάδες φύλου, με τον εκφοβισμό να είναι απόρροια 

διακρίσεων και προκατειλημμένης σκέψης που βασίζεται στο φύλο, τη φυλή και την 

αναπηρία των στόχων τους (Olweus, 1996).  
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Ο άμεσος εκφοβισμός αποτελεί μία ανοικτή επίθεση προς το υποψήφιο θύμα και 

πρόκειται για τον φυσικό ή λεκτικό εκφοβισμό. Ο έμμεσος εκφοβισμός περιλαμβάνει 

τη κοινωνική απομόνωση με εσκεμμένο αποκλεισμό, εξαπλώνεται μέσω της φήμης 

για την αμαύρωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του θύματος (Hirsch et 

al., 2012). 

Ο ρατσιστικός εκφοβισμός είναι μία συνηθισμένη ανέκαθεν μορφή ασκούμενης 

βίας, που εκδηλώνεται σε κάθε τομέα, χώρο και συνθήκη. Οι αιτίες της ύπαρξής του 

είναι πολλές, με τη συνηθέστερη να είναι η ανάγκη του ατόμου για το «ανήκειν» σε 

μία συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα είναι η αιτία που εκδηλώνονται οι ρατσιστικές 

συμπεριφορές (Τσιάκαλος, 2000). 

Ο φυσικός εκφοβισμός γενικά αποτελεί την ανεπιθύμητη για το θύμα φυσική 

επαφή του με τον θύτη. Τα βασικά μέσα που χρησιμοποιεί ο θύτης είναι: χτύπημα, 

φτύσιμο, σπρώξιμο, κλοτσιές και ρήψη φυσικών αντικειμένων, χρήση όπλου και  

αφαίρεση ή απόκρυψη αντικειμένων (Rigby, 2001). 

Μία μορφή εκφοβισμού, που προκαλεί πόνο στη ψυχή του υποψηφίου θύματος 

και αναστατώνει τη συναισθηματική του ευημερία είναι ο ψυχολογικός ή 

συναισθηματικός εκφοβισμός. Ως απόρροια της εκδήλωσής του στο θύμα, επηρεάζει 

την αίσθηση του εαυτού των παιδιών, τις φιλίες και την κοινωνική τους ικανότητα 

(Wiseman, 2002). 

Ο χειρονομικός εκφοβισμός είναι μία έμμεση μορφή άσκησης κακοποίησης στο 

θύμα και συμβαίνει όταν αγνοεί κάποιος, αποτρέποντας το βλέμμα του ή στρέφοντας 

σκόπιμα προς το άτομο αυτό το βλέμμα του (Wiseman, 2002). 

Ο σεξουαλικός εκφοβισμός αποτελεί ουσιαστικά τη σεξουαλική παρενόχληση 

του θύματος και εκδηλώνεται ως εξής: αφή, λέξεις, εμφάνιση και χειρονομίες. 

Πρόκειται για τη σωματική παρενόχληση και προσβολή που συμβαίνει συνήθως προς 

το αντίθετο του θύτη φύλο (Griffin & O’Leary-Kelly, 2004). 

Η παρενόχληση στο και μέσω του κυβερνοχώρου είναι το cyberbullying/ 

ηλεκτρονικός εκφοβισμός. Τα θέματα της κακοποίησης είναι τα ίδια στον 

κυβερνοχώρο, όπως και στην επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς να χρειάζεται 

να έρθει ο θύτης σε άμεση επαφή με το θύμα του, καθώς συνήθη θύματα είναι όντως 
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οι συνομίληκοι των θυτών. Στην ουσία, ο κυβερνο-εκφοβισμός κάνει τον εκφοβισμό 

ευκολότερο για τους θύτες (Anderson & Sturm, 2007). 

 

 

2.3. Συχνότητα της σχολικής βίας  

 

 

Βάσει της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας, το 40-80% των παιδιών έχουν 

εμπειρία σχολικού εκφοβισμού κατά τη σχολική τους φοίτηση (Graham, 2012). 

Σύμφωνα με μελέτες, διαπιστώνεται ότι οι μαθητές που προέρχονται από χαμηλά 

κοινωνικό- οικονομικά περιβάλλοντα είναι τα συχνότερα θύματα της εκφοβιστικής 

συμπεριφοράς (Agirdag et al., 2011).  

Ερευνητικά δεδομένα αποκαλύπτουν ότι 1 στα 3 παιδιά στις ΗΠΑ γίνονται 

θύματα σε εκφοβιστικές συμπεριφορές κατά τη διάρκεια της μαθητικής τους 

φοίτησης (Smokowski & Kopasz, 2005). Μία ακόμη έρευνα 

(https://web.archive.org/web/20161116015231/http://bully4u.ie/bullying-in-

schools/understanding/statistics-on-bullying-in-irish-schools/) που διεξήχθη από το 

Trinity College Dublin έδειξε ότι το 31% των μαθητών της Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης θυματοποιείται. Μάλιστα, κατά μέσο όρο, τουλάχιστον 25 

παρατηρήσεις ομοφοβικές ακούγονται καθημερινά από τους συμμαθητές του. 

Μία ακόμη έρευνα διαλευκάνει την μεγάλη ποσοστιαία εμφάνιση των 

εκφοβιστικών συμπεριφορών στα σχολεία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα 

που διεξήχθη σε 32 Ολλανδικά δημοτικά σχολεία, διαπιστώθηκε ότι το 16,2% των 

2.766 μαθητών που διερωτήθηκαν ανέφεραν ότι έχουν πέσει θύματα σχολικής βίας 

και μάλιστα πολλές φορές το μήνα (Fekkes et al., 2005). 

Βάσει άλλης έρευνας, 1 από τους 3 μαθητές στο Καναδά έχουν δηλώσει ότι 

έχουν πέσει θύματα εκφοβιστικής συμπεριφοράς. Ακόμη, βάσει της ίδιας έρευνας, το 

47% των γονέων με μαθητές του Καναδά έχουν δηλώσει ότι το παιδί τους έχει πέσει 

θύμα σχολικής βίας (Molcho et al., 2009).  

Η πιο κοινή μορφή άσκησης εκφοβισμού μέσω του διαδικτύου είναι οι απειλές 

και η επίθεση μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, σύμφωνα με δηλώσεις του 73% των 

https://web.archive.org/web/20161116015231/http:/bully4u.ie/bullying-in-schools/understanding/statistics-on-bullying-in-irish-schools/
https://web.archive.org/web/20161116015231/http:/bully4u.ie/bullying-in-schools/understanding/statistics-on-bullying-in-irish-schools/
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μαθητών που δήλωσαν ότι έχουν πέσει θύματα αυτούς του είδους εκφοβιστικής 

συμπεριφοράς (Molcho et al., 2009). 

 

 

 

2.4. Χαρακτηριστικά θύτη- θύματος 

 

 

Οι θύτες τείνουν να έχουν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση από άλλους ανθρώπους. 

Μελέτες δείχνουν ότι τα άτομα που προκαλούν εκφοβιστικές συμπεριφορές, δηλαδή 

οι θύτες εκφοβιστικών συμπεριφορών τείνουν να στερούνται συμπάθειας (Olweus, 

1993). Κάνουν επιθέσεις προκειμένου να δημιουργήσουν ισχυρή εικόνα. Επιπλέον, οι 

θύτες τείνουν να υιοθετούν μια αδίστακτη, χειραγωγητική προσέγγιση σε ανθρώπους 

(Andreou, 2000. Mynard & Joseph, 1997). Δεν εμπιστεύονται άλλους ανθρώπους, για 

αυτό θεωρούν ότι είναι δικαιολογημένο να σπάσουν το λόγο τους και να 

αποκομίσουν αθέμιτο όφελος από άλλους, για να τους επιτεθούν. Τέλος, οι θύτες 

πιστεύουν ότι ο καλύτερος τρόπος για να ανταποκριθούν στον εκφοβισμό είναι με 

επιθετικότητα. Πιστεύουν, περισσότερο από άλλους, ότι η μεγάλη επιθετικότητα τους 

θα τους φέρει υψηλά επίπεδα σεβασμού (Ireland & Archer, 2002). 

Φαίνεται ότι η αυτοεκτίμηση και ο εκφοβισμός συνάδουν μεταξύ τους. 

Συνήθως οι θύτες έχουν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση και αυτός είναι ένας σημαντικός 

λόγος να συμπεριφέρονται επιθετικά. Πρώτον, η αυτο-ιδέα και η αυτοεκτίμηση είναι 

δύο σημαντικές θεωρίες για τον τομέα της ψυχολογίας. Η αυτο-ιδέα είναι ένας όρος 

που συχνά χρησιμοποιείται εναλλακτικά από τους ερευνητές με όρους όπως η 

αυτοεκτίμηση, η εικόνα του εαυτού, η αυτοεκτίμηση και ο αυτοσεβασμός. Και οι δύο 

έχουν λιγότερες διαφορές και περισσότερες ομοιότητες, οι άνθρωποι συνήθως 

συγχέουν τον όρο αυτο-έννοια με τον όρο αυτοσεβασμό και αυτό συμβαίνει επειδή οι 

δύο όροι συχνά χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. Ο ορισμός του όρου αυτο-ιδέα είναι 

γενικότερος και αναφέρεται σε ειδικές εκτιμήσεις του τομέα του εαυτού. 

Περιλαμβάνει όλα όσα έχουν να κάνουν με τον εαυτό, όπως το όνομα, τη φυλή, τις 

προτιμήσεις,  τις πεποιθήσεις, τις αξίες και τις περιγραφές εμφάνισης, όπως το ύψος 

και το βάρος.  
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Μια άλλη προοπτική για αυτά τα σημαντικά προβλήματα υποδηλώνει ο Olweus 

(1993). Κατά τον ίδιο, οι θύτες έχουν ασυνήθιστη ανυπομονησία και ανασφάλεια, 

αλλά δεν υποφέρουν από χαμηλή αυτοεκτίμηση. Από την άλλη, τα θύματα του 

ασκούμενου εκφοβισμού έχουν χαμηλά επίπεδα αυτοεκτίμησης. Έρευνες έδειξαν ότι 

το 1/3 των μαθητών που υπέστησαν εκφοβιστική συμπεριφορά υπέφερε από πολύ 

χαμηλή αυτοεκτίμηση, ενώ οι θύτες είχαν οι ίδιοι αυτοσυγκέντρωση με εκείνους που 

δεν είχαν συμμετάσχει σε βίαια επεισόδια. Σε αντίθεση με τον Bull και τους 

συνεργάτες του (2009), υποστηρίζεται ότι οι μαθητές-θύματα είναι ανασφαλείς, 

ανεπαρκείς και υποφέρουν από αισθήματα κατωτερότητας. 

Ο Olweus (1993) εντόπισε μια ομάδα μαθητών που την ονόμασε «προκλητικά 

θύματα». Αυτή η ομάδα αποτελείται από υπερκινητικούς ανθρώπους που πειράζουν 

άλλους μαθητές, αγαπούν επίσης να διαταράσσουν το σχολικό περιβάλλον, δεν 

ελέγχουν τα συναισθήματά τους και αυτό τους μετατρέπει σε ελκυστικό στόχο για 

εκφοβισμό. Οι θύτες σπάνια συλλαμβάνονται επ’ αυτοφόρω να διαπράττουν 

εκφοβιστική συμπεριφορά και έτσι αποφεύγουν συχνά την τιμωρία. Σύμφωνα με τους 

Jones και Compton (Jones & Compton,  2003), οι θύτες που υποφέρουν από 

ναρκισσισμό, θεωρούν τους εαυτούς τους ανώτερους, ενώ δεν έχουν καθόλου 

συναισθηματικό έλεγχο. 

Συνοψίζοντας τις μελέτες για τα χαρακτηριστικά των παιδιών που ασκούν 

εκφοβιστική συμπεριφορά είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η χαμηλή αντίληψη των 

προσωπικών δεξιοτήτων/ η αίσθηση της κοινωνικής αποτυχίας, η έλλειψη 

κατάλληλων κοινωνικών διαπροσωπικών δεξιοτήτων, τα εσωτερικοποιημένα 

προβλήματα, όπως η ακίνητη κατάθλιψη, η εσωστρέφεια, η κοινωνική απομόνωση, η 

έλλειψη μακροχρόνιας φιλίας, οι  ακαδημαϊκές δυσκολίες και ο ακαδημαϊκός 

αποκλεισμός (McLaughlin  et al., 2010. Boyle, 2005. Fox & Boulton, 2005. Swearer 

et al., 2004. Eslea et al., 2003).   

 

2.5. Συνέπειες σχολικής βίας 

 

Σχετικά με τις συνέπειες της θυματοποίησης από το σχολικό εκφοβισμό, 

φαίνεται να είναι πάντα αρνητικές και μόνο (Hopkins et al., 2013).Το θύμα αποκτά 

μειωμένη ακαδημαϊκή επίδοση, προτιμά να απέχει από τα σχολικά του καθήκοντα και 
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μπορεί ακόμη και να απουσιάζει συχνά, προκειμένου να αποφύγει μία νέα τέτοια 

συμπεριφορά από τους συμμαθητές του. Ακόμη, εκδηλώνει δυσκολίες σε επίπεδο 

ψυχοκοινωνικό, αλλά και προσαρμογής (Bauman & Yoon, 2014). Η 

περιθωριοποίησή του είναι μία ακόμη σημαντική επίδραση της θυματοποίησής του, 

όπως και η απομόνωσή του από τους συμμαθητές του. Παράλληλα, εμφανίζει έντονο 

συναισθηματικό στρες και άγχος, ψυχοσωματικά προβλήματα, καταθλιπτική τάση 

και τάση αυτοκτονίας (Τσιάντης, 2010), περιορισμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, 

δεν μπορεί να επιλύει προβλήματα και ζητήματα που ανακύπτουν στη 

καθημερινότητά του, νιώθει συναισθηματικά ότι έχει απορριφθεί και η ματαιοδοξία 

του είναι εξίσου έντονη (Στασινός, 2013. Τσιάντης, 2011).   

Το θύμα, επίσης, εμφανίζει μειωμένη αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, γίνεται 

εσωστρεφές και ντροπαλό, μπορεί ορισμένες φορές να εκδηλώσει ομοίως 

επιθετικότητα λόγω συναισθηματικής του φόρτισης από τις ανάλογες εμπειρίες του 

που το έχουν τραυματίσει. Συχνά, στις επιθετικές συμπεριφορές που βιώνει από 

συμμαθητές του, είναι παθητικός, εκδηλώνει υποταγή και ίσως να εκφράσει 

νευρικότητα, αντιδραστικότητα και άλλοτε επίσης επιθετικότητα, από αντίδραση της 

αγανάκτησής του για τα βιώματά του που τα θεωρεί άδικα και υποτιμητικά εναντίον 

του (Hawker & Boulton, 2000). 

Επίσης, φαίνεται ότι τόσο ο θύτης όσο και το θύμα διακατέχονται από έντονο 

άγχος, κατάθλιψη και ψυχοσωματικά προβλήματα. Ακόμη, διαπιστώνεται ότι η 

κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών είναι ένα κοινό σύμπτωμά τους που 

εμφανίζεται μακροπρόθεσμα (Riittakerttu et al., 2000).  

 

 

2.6. Πολιτικές αντιμετώπισης 

 

Κατά την έρευνα του Rigby (2003), με το δείγμα να αποτελείται από 95 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ρωτήθηκαν σχετικά με την στάση τους 

ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού. Το 95% των δασκάλων, 

λοιπόν, δήλωσε ότι αισθάνεται συμπάθεια προς το θύμα του σχολικού εκφοβισμού 

και ότι είναι άδικη η συμπεριφορά που υπομένει. Το 81% των δασκάλων, ακόμη, 

δήλωσε ότι κάθε δάσκαλος είναι υποχρεωμένος να παρέμβει σε περιστατικά σχολικού 
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εκφοβισμού. Το 85% των δασκάλων, ακόμη θεωρεί ότι ο σχολικός εκφοβισμός είναι 

αντιμετωπίσιμος και με αποτελεσματικό τρόπο μάλιστα. 

Σύμφωνα με την έρευνα των Stephenson & Smith (1993), οι εκπαιδευτικοί 

προτιμούν να εφαρμόζουν τη στρατηγική της άγνοιας του γεγονότος της σύγκρουσης 

και της ασκούμενης βίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Sairanen & Pfeffer (2011), η 

άγνοια του εκφοβισμού δεν αποτελεί μία αποτελεσματική πρακτική αντιμετώπισης 

του εκφοβισμού στα σχολεία. 

Μία εξίσου συνηθισμένη τακτική που εφαρμόζεται στα δημοτικά σχολεία για 

την εξάλειψη των εκφοβιστικών συμπεριφορών των μαθητών είναι η τιμωρητική 

μέθοδος. Έτσι, αυτό καταδεικνύεται από την έρευνα του Harris & Wiloughby (2003), 

όπως αποκαλύφθηκε από τις δηλώσεις των 68 εκπαιδευτικών του δείγματος, την 

έρευνα των Bauman, Rigby & Hoppa (2008), που διεξήχθη σε 735 εκπαιδευτικούς 

και την έρευνα του Rigby (2010) και δηλώθηκε από το 75% των εκπαιδευτικών του 

ερευνητικού δείγματος. 

Αξίζει να σημειωθεί, στο σημείο αυτό, ότι η πρακτική της μοιρασμένης 

ανησυχίας, κατά την οποία γίνεται προσπάθεια εύρεσης λύσης στο υπάρχον 

πρόβλημα μεταξύ όλων των εμπλεκομένων του εκφοβισμού, είναι μία 

αποτελεσματική μέθοδος εξάλειψης του εκφοβισμού στα σχολεία (Smith, 1999), 

όπως εξίσου αποτελεσματικές μέθοδοι αντιμετώπισης του εκφοβισμού είναι η 

ενασχόληση με το θύμα για την ενδυνάμωσή του και την εκμάθησή του περί των 

κοινωνικών δεξιοτήτων για την αποφυγή της χρόνιας θυματοποίησής του (Rigby, 

2004), αλλά και η συνεργασία μεταξύ των ενηλίκων, όπως είναι οι γονείς, οι 

διευθυντές, οι σύμβουλοι και οι δάσκαλοι (Power- Elliott & Harris, 2012. Bauman, 

2008. Craig, Pepler & Atlas, 2000. Eslea & Smith, 2000). 

 

2.7. Επίλογος κεφαλαίου 

 

Η σχολική βία, λοιπόν, μπορεί να εκδηλωθεί με ποικίλες μορφές. Έτσι, 

χαρακτηριστικές είναι οι εξής μορφές: ο λεκτικός, ο σωματικός, ο ψυχολογικός και ο 

διαδικτυακός εκφοβισμός που είναι ο συνηθέστερος, ενώ ο χειρονομικός ξεκινά από 
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τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού και συνεχίζεται και στα επόμενα χρόνια της ζωής 

των μαθητών. Ακόμη, διακρίνονται ο άμεσος και έμμεσος εκφοβισμός, ο ρατσιστικός 

εκφοβισμός, ο φυσικός εκφοβισμός, ο ψυχολογικός ή συναισθηματικός εκφοβισμός, 

ο σεξουαλικός εκφοβισμός, το cyberbullying/ ηλεκτρονικός εκφοβισμός. 

Το 31% των μαθητών Πρωτοβάθμιος εκπαίδευσης θυματοποιείται, βάσει 

ερευνών, ενώ μεγάλη είναι και η συχνότητα σε φορές εντός του μήνα, κατά τη 

σχολική τους φοίτηση, που λαμβάνουν ομοφοβικά, αλλά και άλλα ρατσιστικά και 

υποτιμητικά σχόλια και σωματικές επιθέσεις από συμμαθητές τους. 

Αναφορικά με τα γνωρίσματα των θυτών είναι τα εξής: μειωμένη 

αυτοεκτίμηση, αντιπαθείς, ανασφαλείς, διεκδικούν χώρο και ενδιαφέροντος και 

προσοχής από το περιβάλλον, χαμηλή και αρνητική αυτό-ιδέα, νάρκισσοι, χωρίς 

συναισθηματικό έλεγχο, δρουν μυστικά και κρυφά χωρίς να γίνονται αντιληπτοί 

συνήθως, είναι υπερκινητικοί, αρέσκονται να προκαλούν διαταραχή, 

Από την άλλη, τα θύματα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: νιώθουν 

ανασφαλείς, με μειωμένη αυτοεκτίμηση, ανεπαρκείς, κατώτεροι. 

Ως προς τις συνέπειες της ασκούμενης βίας, αυτές είναι μάλλον αρνητικές, 

τόσο για το θύμα, όσο και για το θύτη και τη κοινωνία ευρύτερα. Το θύμα 

περιθωριοποιείται, εκδηλώνει αρνητισμό να πάει στο σχολείο, έχει μειωμένες 

ακαδημαϊκές επιδόσεις, μειωμένη αυτοεκτίμηση, ψυχικές δυσλειτουργίες, κατάθλιψη, 

μελαγχολία. Ο θύτης, από την άλλη υποπέφτει σε κατάχρηση αλκοόλ και 

ναρκωτικών, σε μελαγχολία και κατάθλιψη και ψυχοσωματικά προβλήματα 

μακροπρόθεσμα. 

Ως προς τις εφαρμόσιμες τεχνικές, οι εκπαιδευτικοί των δημοτικών σχολείων 

φαίνεται να προτιμούν περισσότερο την τεχνική της άγνοιας, όπως και την 

τιμωρητική μέθοδο, αν και επιβεβαιώνεται ότι δεν είναι αποτελεσματικές μέθοδοι. 
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3. ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 

 

3.1. Εισαγωγή στο κεφάλαιο 

 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται εστίαση στη βασική θεματική των 

μεταπτυχιακών μου σπουδών, στη τεχνική της διαμεσολάβησης, ως βασική 

στρατηγικής για την επίλυση των συγκρούσεων. Στο κεφάλαιο αυτό, λοιπόν, 

αποτυπώνεται η έννοια του όρου διαμεσολάβηση, τα μοντέλα της σχολικής 

διαμεσολάβησης, τα βασικά γνωρίσματά της, τα πλεονεκτήματά της και η 

εκπαιδευτική της εφαρμογή. Με τον τρόπο αυτό, θα διαφανεί το κατά πόσο 

εφαρμόζεται στα σχολεία η τεχνική αυτή, πώς εφαρμόζεται, σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία ή πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί, για την αποτελεσματική εξάλειψη 

των συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών. 

 

3.2. Ορισμός και στόχοι σχολικής διαμεσολάβησης. 

 

Η διαμεσολάβηση συνομιλήκων (peer mediation) ή αλλιώς η σχολική 

διαμεσολάβηση (school- based mediation) είναι ένα είδος διαμεσολάβησης, μέσω της 

οποίας επιλύονται οι συγκρούσεις μεταξύ των ατόμων, με ειρηνικό τρόπο, ενώ με τον 

τρόπο αυτό, καθίσταται εφικτή η οργάνωση και η εφαρμογή της τεχνικής αυτής, στο 

σχολικό περιβάλλον, ως βασική εναλλακτική στρατηγική έναντι της πειθαρχικής 

τακτικής της τιμωρίας των μαθητών που εμπλέκονταν σε συγκρούσεις. Αναπτύχθηκε, 

λοιπόν, ως ιδέα από την αποκαταστατική δικαιοσύνη στα σχολεία, ήδη κατά το 1990 

(Morrisson, 2007). 

Η διαμεσολάβηση συνομιλήκων είναι η διαδικασία, κατά την οποία επιλύεται 

ειρηνικά μία σύγκρουση, στο σχολικό περιβάλλον, ανάμεσα σε δύο ή περισσοτέρους 

μαθητές, που διαφωνούν, με τη συμβολή βέβαια εντός τρίτου προσώπου, ουδέτερου, 

του διαμεσολαβητή. Η διαδικασία που υιοθετείται είναι δομημένη, με όρια που 

αποσαφηνίζονται και ξεκαθαρίζονται εκ των προτέρων της εφαρμογής της τεχνικής 

αυτής, με την ενεργητική συμμετοχή και την άμεση επικοινωνία όλων των 
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εμπλεκομένων στη σύγκρουση. Απώτερος στόχος της εφαρμογής της τεχνικής αυτής, 

επίσης, είναι να επιλυθεί με εποικοδομητικό τρόπο η διαφωνία (Johnson et al., 1995). 

 Πρόκειται, ουσιαστικά για ένα τρόπο διαπραγμάτευσης, με 

εποικοδομητικό τρόπο, εντός των πλαισίων της συνεργασίας, με στόχο να 

επωφεληθούν και οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές της σύγκρουσης. Η εκπαίδευση, στη 

περίπτωση της υιοθέτησης και εφαρμογής της τεχνικής αυτής, λοιπόν, σχετίζεται με 

την εκπαίδευση των μαθητών ως προς το πώς μπορούν να διαχειρίζονται τις 

συγκρούσεις, μαθαίνοντας τους μαθητές τις νέες δεξιότητες επικοινωνίας και 

συμπεριφοράς (Johnson et al., 1995). Γενικότερα, η σχολική διαμεσολάβηση 

αποτελεί μία αναγκαία εφαρμογή της σύγχρονης εποχής, με την εκπαίδευση να έχει 

προσανατολισμό προς την ομαδικότητα και την ουμανιστική ψυχολογία (Silcock &  

Stacy,  1997  όπ. Αναφ.  στο  Αρτινοπούλου,  2010). 

Τέλος, οι βασικοί στόχοι της εφαρμογής της διαμεσολάβησης συνομιλήκων ή 

αλλιώς σχολικής διαμεσολάβησης είναι οι εξής: 

• Να μειωθούν οι βίαιες και αντικοινωνικές συμπεριφορές στο σχολικό 

περιβάλλον και να αποφεύγεται η διάλυση των φιλικών σχέσεων ανάμεσα 

στους μαθητές. 

• Να μειωθούν τα πειθαρχικά προβλήματα και οι αποβολές. 

• Να απελευθερωθούν οι εκπαιδευτικοί από το ρόλο της αστυνόμευσης 

των μαθητών. 

•  Να υπάρχει ένα σχολικό κλίμα συνεργασίας, αυτονομίας και 

διαλόγου με εποικοδομητικό τρόπο. 

• Να ενδυναμωθεί η ατομικότητα και η ισότητα στα σχολεία. 

• Να βρεθούν κοινά αποδεκτές λύσεις. 

• Να αναπτυχθούν στρατηγικές διαχείρισης μελλοντικών 

προβλημάτων. 

• Να βελτιωθεί η σχολική καθημερινότητα (Αρτινοπούλου, 2010). 
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3.3. Μοντέλα σχολικής διαμεσολάβησης 

 

Τα βασικά μοντέλα της διαμεσολάβησης, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, 

ώστε να επιλυθούν οι συγκρούσεις μεταξύ των εμπλεκομένων μερών είναι τα 

ακόλουθα: 

o η συντονιστική διαμεσολάβηση, με στόχο το αμοιβαίο συμφέρον. Γίνεται 

επαναδιατύπωση των προβλημάτων που ώθησαν στη σύγκρουση, 

ακούγονται σωρία από ιδέες και λύσεις και τελικά επιλέγονται όσες 

είναι αμοιβαία αποδεκτές ως λύσεις. Ο διαμεσολαβητής είναι εδώ 

υποστηρικτικός (Ury et al., 1988). 

o Η μετασχηματιστική διαμεσολάβηση. Εδώ οι εμπλεκόμενοι έχουν μία πιο 

χαλαρή σχέση μεταξύ τους. Ο διαμεσολαβητής υπενθυμίζει τις αξίες της 

ενδυνάμωσης και της αναγνώρισης. Επίσης, πραγματοποιούνται μικτές 

συνεδρίες, με έντονη την ενθάρρυνση των εμπλεκομένων για 

αυτοκαθορισμό και ανταπόκρισή τους στους άλλους. Πρόκειται για μία 

αυτοενισχυτική διαδικασία, όπου αναγνωρίζεται η διατήρηση της 

σχέσης ανάμεσα στους εμπλεκομένους. 

o η επιλεκτική διαμεσολάβηση, με τον διαμεσολαβητή να επιλέγει και να 

συνδυάζει ποικίλους τρόπους διαμεσολάβησης, ανάλογα με τη 

κατάσταση, τις γνώσεις και τη κρίση και εμπειρία του. 

o η αξιολογητική διαμεσολάβηση, με τον διαμεσολαβητή να αναφέρει τα 

δυνατά και αδύνατα σημεία κάθε εμπλεκομένου στη σύγκρουση, 

ακολουθεί ανατροφοδότηση, ακούγονται ιδέες για τη χρήση ένδικων 

μέσων, ενημέρωση των μελών για τα αποτελέσματα και προτάσεις 

λύσεων της σύγκρουσης. Γίνονται ιδιωτικές συνεδρίες, με τον 

διαμεσολαβητή να είναι η αποκλειστική μέγιστη δύναμη μεταξύ των 

τριών, καθώς είναι η μοναδική πηγή άντλησης πληροφοριών για τα 

μέρη αυτά. 

o Η διαμεσολάβηση εστιασμένη στη λύση, με στόχο να εντοπιστούν οι 

βέλτιστες λύσεις. Ο διαμεσολαβητής είναι κατευθυντικός, 
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ενθαρρυντικός στην ανάπτυξη της φαντασίας ων εμπλεκομένων, 

διατυπώνοντάς τους ερωτήματα (Damianakis, 2008). 

o η κοινωνική διαμεσολάβηση, με χαρακτηριστικό γνώριμα το διάλογο, 

μέσω του οποίου κάθε εμπλεκόμενος ενημερώνεται για τις απόψεις και 

θέσεις της αντιμαχόμενης πλευράς, οπότε αυτό συμβάλλει στην εύρεση 

λύσεων. 

o η διαπολιτισμική διαμεσολάβηση, όπου έχει προηγηθεί σύγκρουση 

ανάμεσα σε άτομα με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Στόχος είναι 

η προώθηση και η εδραίωση επικερδών πόρων κάθε είδους, όπως είναι 

η επικοινωνία, η ενημέρωση, οι τεχνικοί οικονομικοί πόροι κτλ. Ο 

διαμεσολαβητής χαρακτηρίζεται από ευαισθητοποίηση, ικανότητες και 

αυτό- αντίληψη και όλα αυτά τα στοιχεία που πρέπει να έχει 

συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της διαφορετικότητας και από τον ίδιο 

και μεταξύ των εμπλεκομένων στη σύγκρουση μερών (Τριαντάρη, 2018, 

σελ. 69- 74). 

Οι τρεις βασικές ταξινομήσεις της σχολικής διαμεσολάβησης, όπως 

προτείνονται από τους Johnson  and  Johnson καταγράφονται ακολούθως. 

Κατά τον πρώτο τρόπο ταξινόμησης μοντέλων σχολικής διαμεσολάβησης, τα 

προγράμματα διαχωρίζονται σύμφωνα με την ολιστική προσέγγιση ή τα 

προγράμματα της carde προσέγγισης. 

Στην ολιστική προσέγγιση, η εκπαίδευση γίνεται σε όλους τους μαθητές, οι 

οποίοι επί του συνόλου και καθολικά δρουν ως διαμεσολαβητές. Το μοντέλο αυτό 

υποστηρίζεται, καθώς θεωρείται μία παρέμβαση που λειτουργεί προληπτικά στη βία 

και συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της σοβαρότητας και της συχνότητας της 

σχολικής βίας. Βέβαια, τα μειονεκτήματά του είναι το μεγάλο κόστος, η δυσκολία 

στην οργάνωση και την  εφαρμογή. Συνεπώς, δεν εφαρμόζεται συνήθως 

(Αρτινοπούλου, 2010). 

Η carde προσέγγιση είναι μία διαδεδομένη προσέγγιση που εφαρμόζεται στον 

εκπαιδευτικό τομέα ως μέρος της σχολικής διαμεσολάβησης. Είναι μία μέθοδος, όπου 
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γίνεται επιλογή ενός ορισμένου και αντιπροσωπευτικού μέρους των μαθητών από το 

σύνολο των μαθητών. Τα επιμέρους μοντέλα της προσέγγισης αυτής είναι τα εξής: 

• Το elective course, όπου επιλέγονται ορισμένα μαθήματα που 

πραγματοποιούνται στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος, 

ενταγμένα στα μαθήματα των κοινωνικών επιστημών 

• Το classroom model, όπου όλοι οι μαθητές εκπαιδεύονται από μία ή 

περισσότερες τάξεις του σχολείου, για την απόκτηση των δεξιοτήτων 

που θεωρούνται απαραίτητες, για να επιλύονται οι συγκρούσεις. 

Μάλιστα, προκύπτει διάκριση ορισμένων από τη διαδικασία του 

μοντέλου της προσέγγισης αυτής, που μπορεί να χρήζουν επιπλέον 

εκπαίδευσης 

• Το μοντέλο της μαθητικής λέσχης ή το student club model, που 

εφαρμόζεται στον Καναδά και την Αμερική. Επιλέγονται μαθήματα από 

το μαθητικό πληθυσμό και όχι από κάθε σχολική μονάδα ξεχωριστά. 

Έτσι, εκπαιδεύονται οι υποψήφιοι διαμεσολαβητές εντός του σχολικού 

χώρου (Αρτινοπούλου, 2010). 

Η carde προσέγγιση αποδίδει καλύτερα αποτελέσματα συγκριτικά με την 

ολιστική προσέγγιση, καθώς μέσω της εφαρμογής της πρώτης, με σταδιακό τρόπο, 

ολοένα και αυξάνονται οι εκπαιδευόμενοι διαμεσολαβητές (Αρτινοπούλου, 2010). 

Κατά το δεύτερο τρόπο ταξινόμησης της σχολικής διαμεσολάβησης, υπάρχει 

διάκριση των προγραμμάτων σε προγράμματα διαμεσολάβησης και σε προγράμματα 

curriculum,  τα οποία τελευταία έχουν προληπτικό περιεχόμενο και σκοπιμότητα για 

τους μαθητές και γίνεται εστίαση στη διαχείριση των περιστατικών βίας εντός του 

σχολικού χώρου (Levy & Maxwell, 1989). 

Τέλος, ο τρίτος τρόπος ταξινόμησης της σχολικής διαμεσολάβησης 

περιλαμβάνει προγράμματα επίλυσης συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών με τους 

εξής τρόπους ή προσεγγίσεις εκπαίδευσης των μαθητών: 

• Με προσεγγίσεις δεξιοτήτων, όπου υπάρχει διδασκαλία των 

προσωπικών δεξιοτήτων στους μαθητές 
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• Οι ακαδημαϊκού τύπου προσεγγίσεις των προγραμμάτων, όπου γίνεται 

εκμάθηση των γνωστικών και των θεωρητικών δεξιοτήτων στους μαθητές 

• Και οι προσεγγίσεις δομικής αλλαγής, όπου στόχος τους είναι η 

δομική μεταβολή του σχολείου και η επικέντρωση στα συνεργατικά 

περιβάλλοντα (Opotow, 1991). 

 

3.4. Χαρακτηριστικά σχολικής διαμεσολάβησης 

 

Σύμφωνα με την Αρτινοπούλου (2010), βασικό γνώρισμα της σχολικής 

διαμεσολάβησης είναι η δομημένη της διαδικασία, είτε υιοθετεί το ολιστικό μοντέλο, 

είτε το μοντέλο carde. Είναι, λοιπόν, μία διαδικασία, κατά την οποία υπάρχει 

αυτονομία και εθελοντισμός, ενώ επίσης διαμορφώνονται σχέσεις εμπιστοσύνης 

έπειτα από τον διάλογο μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών των μαθητών που είχαν 

εμπλακεί στη σύγκρουση. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της διαδικασίας της σχολικής 

διαμεσολάβησης είναι τα εξής: 

• Η εθελοντική συμμετοχή των αντιμαχόμενων, με την έννοια ότι 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα της σχολικής διαμεσολάβησης εκούσια και 

δεν αναγκάζονται από τον διαμεσολαβητή. 

• Η αντικειμενικότητα και η ουδετερότητα του διαμεσολαβητή, οι 

οποίοι διαμεσολαβητές δεν θα πρέπει να λαμβάνουν το μέρος 

υποστηρικτικά της μίας αντιμαχόμενης πλευράς και δεν θα πρέπει να 

προκαταβάλλονται από στερεότυπα και προκαταλήψεις. Σε περίπτωση, 

μάλιστα, επηρεασμού τους προς μία κατεύθυνση σε ιδέα ή σε 

υποκειμενισμό, τότε είναι καλύτερο να αποσύρονται και να λαμβάνει τη 

θέση του διαμεσολαβητή άλλο πρόσωπο. 

• Η αποφυγή των συγκρούσεων συμφερόντων. Συγκεκριμένα, ο 

διαμεσολαβητής είναι αυτός που θα πρέπει να διατηρεί μία αμερόληπτη 
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στάση και δεν θα πρέπει να έχει προσωπικές σχέσεις με κάποια από τις 

αντιμαχόμενες πλευρές, καθώς έτσι θα επηρεαστεί και θα μεροληπτήσει. 

• Εμπιστοσύνη. Ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη 

στα αντιμαχόμενα μέλη, καθώς έτσι θα μπορεί να λυθεί η μεταξύ τους 

διαφορά ειρηνικά. Ακόμη, ο διαμεσολαβητής είναι αυτός που δεν εκθέτει 

το ζήτημα σε τρίτο πρόσωπο και μάλιστα αναφέρει εξαρχής ότι η 

αξιοπιστία του και η εχεμύθειά του είναι εγγυημένα. 

• Ποιότητα της διαδικασίας. Κατά τη διαδικασία της σχολικής 

διαμεσολάβησης, ο διαμεσολαβητής είναι αυτός που σέβεται τα 

αντιμαχόμενα μέλη, είναι ευγενικός, ειλικρινής και τους φέρεται με 

απόλυτη ισότητα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν αυτά τα γνωρίσματα 

εκ μέρους του διαμεσολαβητή, τότε σταματά η συνεδρία μεταξύ τους και 

εφόσον η παύση των στοιχείων αυτών είναι συνεχόμενη, τότε ο 

διαμεσολαβητής οφείλει να συμβουλευτεί τον συντονιστή του 

προγράμματος. 

• Η διαδικασία της σχολικής διαμεσολάβησης θα πρέπει να 

βελτιώνεται συνεχώς. Οι διαμεσολαβητές οφείλουν να μεριμνούν για την 

αναβάθμιση της διαδικασίας, με συνομιλία με άλλους ακόμη πιο 

έμπειρους από τον ίδιο συντονιστές ή διαμεσολαβητές. 

• Διαφήμιση και προώθηση. Το πρόγραμμα θα πρέπει συνεχώς να 

προωθεί και να πορεύει προς την αναγνωρισιμότητά του. 

• Σεβασμός. Τέλος, ο διαμεσολαβητής οφείλει να σέβεται τα 

αντιμαχόμενα μέλη, όπως και οι δύο αυτές πλευρές των διαφωνούντων 

οφείλουν να επιδεικνύουν σεβασμό στο πρόσωπό του (Αρτινοπούλου, 

2010). 

 

3.5. Η σχολική διαμεσολάβηση ως μέσο επίλυσης διαφορών μεταξύ 

των μαθητών. 
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Όπως προαναφέρθηκε, απώτερος στόχος της εφαρμογής της σχολικής 

διαμεσολάβησης είναι η εξάλειψη των εκφοβιστικών συμπεριφορών και των 

συγκρούσεων. Όταν, λοιπόν, υπάρχει διαθεσιμότητα εκ μέρους του διαμεσολαβητή 

να επέμβει και να συμβάλει στην επίλυση των διαφορών των αντιμαχόμενων, τότε 

είναι εφικτή η επίλυση. Βέβαια, μπορεί να υπάρχουν οφέλη από την εφαρμογή της, 

ωστόσο ακόμη και οι περιορισμοί είναι ωφέλιμοι για την τελική έκβαση της 

εφαρμόσιμης διαδικασίας, όπως διαφαίνεται από τις προϋποθέσεις της εφαρμογής και 

το πλαίσιο αυτής ακολούθως: 

• Η συμμετοχή των αντιμαχόμενων, όπως προαναφέρθηκε είναι 

εκούσια. Τυγχάνει πολλές φορές κάποιος από τους εμπλεκόμενους να μην 

έχει την οικειότητα, τη θέληση ή ακόμη και να μην είναι έτοιμος να 

μετέχει στη διαδικασία της σχολικής διαμεσολάβησης. Δεν εξαναγκάζεται 

τότε, καθώς εφαρμόζονται απόλυτα και πιστά οι δημοκρατικές αρχές της 

συμμετοχής των εμπλεκομένων πλευρών. 

• Σε περιπτώσεις που υπάρχει σοβαρή εκφοβιστική συμπεριφορά ή σε 

ζητήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά, με αλκοόλ ή με σεξουαλική 

παρενόχληση, δεν μπορεί να εφαρμοστεί η σχολική διαμεσολάβηση, αλλά 

θα πρέπει να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι και τεχνικές, όπου θα 

εμπλέκεται και η αστυνομία. 

• Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ισορροπία δυνάμεων, τότε η 

διαδικασία της σχολικής διαμεσολάβησης είναι μία δύσκολη διαδικασία. 

Σε αυτή τη περίπτωση μπορεί να περιφρονηθεί ή να υποτιμηθεί ο στόχος 

της εφαρμογής της. 

• Μπορεί να υπάρξει ενδεχόμενο, κατά το οποίο ο διαμεσολαβητής να 

νιώσει ανικανότητα να διατηρήσει αμερόληπτη στάση, σε περίπτωση που 

υπάρχει αδικία στην εκφοβιστική κατάσταση. 

• Ο διαμεσολαβητής οφείλει να διακρίνεται από τα ακόλουθα 

γνωρίσματα: ενεργητική ακρόαση, διευκόλυνση της εποικοδομητικής 

αλληλεπίδρασης, ουδετερότητα. Βέβαια, τα στοιχεία αυτά είναι δύσκολα 

εντοπίσιμα σε μαθητές σχολείων και πόσο μάλλον σε μαθητές δημοτικών 
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σχολείων, καθώς το ρόλο του διαμεσολαβητή, όπως προαναφέραμε, 

λαμβάνει ο διαμεσολαβητής. 

• Σε περίπτωση που τα δύο αντιμαχόμενα μέλη είναι μέλη της ίδιας 

κοινής ομάδας, τότε δεν μπορεί να εφαρμοστεί η σχολική 

διαμεσολάβηση, αλλά σε περίπτωση και πάλι της εφαρμογής της, τότε 

είναι καλό η συνεδρία να πραγματοποιείται παρουσία ολόκληρης της 

ομάδας (Αρτινοπούλου, 2010). 

Γενικότερα, η σχολική διαμεσολάβηση είναι πολύ αποτελεσματική μέθοδος 

επίλυσης διαφορών που έχουν ωθήσει σε συγκρούσεις και σε άσκηση βίας. Πρόκειται 

για μία επανορθωτική τακτική, μέσω της οποίας επωφελούνται και οι δύο 

αντιμαχόμενες πλευρές οι σχέσεις τους βελτιώνονται, όπως βελτιώνεται και η 

κοινωνική πειθαρχία στα πλαίσια της ανοικτής μάθησης και της λήψης αποφάσεων. 

Στόχος της διαδικασίας της σχολικής διαμεσολάβησης είναι η εμπλοκή των 

αντιμαχόμενων πλευρών στη λήψη αποφάσεων, αλλά και να τους εμπλέξει σε ένα 

δομημένο πλαίσιο με μεγάλη στήριξη και έλεγχο. Οι τακτικές αυτές ποικίλουν σε 

μορφές και αφορούν στη σχολική διαμεσολάβηση, τη συμβουλευτική, τα συστήματα 

στήριξης, τις ομάδες συζήτησης, την οικοδόμηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

και τις διασκέψεις αποκατάστασης, με παρεμβάσεις όμοιες με εκείνες που θα 

χρησιμοποιούνταν σε εγκλήματα και σε σχέδια αποκατάστασης της δικαιοσύνης. 

Μέσω της εφαρμογής της, επίσης, αναζητούνται οι αιτίες που ώθησαν στην άσκηση 

της βίας στα σχολεία, που μπορεί να είναι η μειωμένη αυτοπεποίθηση, η ανυπαρξία 

της συναισθηματικής νοημοσύνης και ο περιορισμός των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων. Με την υιοθέτησή της, ακόμη, στηρίζεται η βελτίωση του γενικού 

σχολικού κλίματος, ενώ οι εμπλεκόμενοι ενισχύονται με δεξιότητες κατάλληλες που 

θα χρησιμοποιήσουν στο αρχικό στάδιο της διαμάχης, πριν λάβει η διένεξή τους 

μεγαλύτερες διαστάσεις, ενώ ταυτόχρονα οι δεξιότητες συμβάλλουν και σε 

προληπτικό στάδιο στην εκδήλωση και έξαρση του σχολικού εκφοβισμού (Pynchon, 

2012). 
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3.6. Εκπαίδευση μαθητών στη διαμεσολάβηση 

 

Τα τρία βασικά σημεία, στα οποία οφείλεται να στηρίζεται ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα σχολικής διαμεσολάβησης είναι το καλό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

σχετικά με η διαδικασία της διαμεσολάβησης, οι διαμεσολαβητές που περιλαμβάνουν 

τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού και η μέγιστη υποστήριξη από το 

εκπαιδευτικό προσωπικό (Fredickson & Maruyama, 2006, όπ. Αναφ. στο 

Αρτινοπούλου, 2010). 

Η εκπαίδευση για τη σχολική διαμεσολάβηση περιλαμβάνει την ενεργό 

ακρόαση και την ικανότητα αντίδρασης του ατόμου με γνήσιο και αυθεντικό τρόπο 

στις ανάγκες και τα συναισθήματα όσων έχουν ανάγκη και ζητούν στήριξη. Οι 

συνομίληκοι υποστηρικτές οφείλεται να περάσουν από την ενσυναίσθηση και να 

επικεντρωθούν στην επίλυση του ζητήματος, οπότε και να επέλθει η αποκατάσταση 

του προβλήματος και η επίλυση των διαφορών. Άλλωστε, όπως προαναφέρθηκε, οι 

διαμεσολαβητές συνομίληκοι είναι αυτοί που θα πρέπει να διατηρούν ουδέτερη και 

αμερόληπτη στάση απέναντι στους αντιμαχόμενους. Οι καλές επικοινωνιακές 

δεξιότητες των διαμεσολαβητών είναι απαραίτητες για την επιτυχή εφαρμογή της 

τεχνικής. Έτσι, οφείλουν να επιδεικνύουν, μέσω της επιλογής των λέξεών τους, μέσω 

του τόνου της φωνής τους, το ρυθμό της ομιλίας τους και της αυτοπεποίθησής τους 

ότι υποστηρίζουν και ότι είναι θετικοί στην αποτελεσματικότητα της έκβασης της 

σχολικής διαμεσολάβησης. Ακόμη, θα πρέπει να προβλέπουν, κατά ένα τρόπο, και να 

κάνουν απολογισμό, όπως και αν επεξεργάζονται και να αντιμετωπίζουν με 

συλλογικό τρόπο τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν Αρτινοπούλου, 2010). 

Η εκπαίδευση των ανήλικων μαθητών γίνεται ασχέτως της ηλικίας τους. Οι 

θεωρητικές γνώσεις που μεταδίδονται δεν αρκούν, αλλά γίνεται και βιωματική 

εκπαίδευση, μέσα από ασκήσεις, από παιχνίδια ρόλων, από ομαδικά παιχνίδια, από 

δραστηριότητες. Με την εφαρμογή αυτών, σε μαθησιακό και εκπαιδευτικό επίπεδο, 

οι εκπαιδευόμενοι μαθητές καλλιεργούν τον αυτοσεβασμό, την ενσυναίσθηση, την 

υπομονή και την αντικειμενικότητα. Ακόμη, στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους, 

γίνονται και συζητήσεις με εκπαιδευτικούς. Ουσιαστικά, η εκπαίδευση στη σχολική 

διαμεσολάβηση στηρίζεται ως επί των πλείστων στη βιωματική μάθηση, καθώς έτσι 

αποκτιέται μέγιστο κίνητρο για μάθηση, αναπτύσσονται οι δεξιότητές τους, αποκτούν 
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αυτοπεποίθηση και ενδυναμώνονται, ενώ αποκτούν τέλος και το αίσθημα της 

αλληλεγγύης (Αρτινοπούλου, 2010). 

Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσής τους εξαρτάται από την ηλικία και το 

αναπτυξιακό επίπεδο των μαθητών. Στο Δημοτικό, λοιπόν, διαρκεί, κατά μέσο όρο, 

γύρω στις συνολικά 12- 18 ώρες, όπως και στο Γυμνάσιο, ενώ στο Λύκειο διάρκεια 

κοντά στις 15-20 ώρες. Ο εκπαιδευτής είναι εξωτερικό του σχολείου πρόσωπο και 

συνήθως είναι άτομο από τα κοινοτικά κέντρα διαμεσολάβησης. Τέλος, το 

περιεχόμενο της εκπαίδευσης είναι θεωρητικό και πρακτικό, με αντικείμενα την 

αποσαφήνιση της σύγκρουσης και τα γνωρίσματά της, τα μοντέλα διαχείρισης των 

συγκρούσεων, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, τις δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης, 

τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, την έκφραση και διαχείριση των συναισθημάτων, 

τα ζητήματα ταυτότητας, διαφορετικότητας και αποδοχής και τη πολιτική του 

προγράμματος της σχολικής διαμεσολάβησης (Αρτινοπούλου, 2010). 

 

 

3.7. Εφαρμογή της διαμεσολάβησης στα ελληνικά  σχολεία 

 

Τόσο σε ιδιωτικά, όσο και σε δημόσια σχολεία, φαίνεται ότι ξεκίνησε ήδη η 

εφαρμογή των προγραμμάτων σχολικής διαμεσολάβησης για την επίλυση των 

συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών. Οι πρώτοι που εφάρμοσαν τα προγράμματα αυτά 

ήταν η Γερμανική Σχολή των Αθηνών, αλλά και το δεύτερο Γυμνάσιο του 

Ασπρόπυργου. Από το 2009, η εφαρμογή της πραγματοποιήθηκε και από την 

Ιωνίδειο Σχολή του Πειραιά (Αρτινοπούλου, 2010). 

Η Γερμανική Σχολή Αθηνών εφάρμοσε το πρόγραμμα αυτό, με στόχο την 

επίλυση των συγκρούσεων, με απώτερο στόχο οι μαθητές της να μπορούν να 

αναλαμβάνουν την ευθύνη να επιλύουν συγκρούσεις με τους συμμαθητές τους. Η 

βασική δομή του παρεμβατικού αυτού προγράμματος σχετιζόταν με το σχολικό 

πληθυσμό, ενώ στα πλαίσια της εφαρμογής του, ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν οι 

μαθητές, αλλά και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς των μαθητών (Αρτινοπούλου, 2010). 
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Στο 2ο Γυμνάσιο του Ασπρόπυργου, το 2006 εφαρμόστηκε το πρόγραμμα της 

σχολικής διαμεσολάβησης, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ομότιμων 

Μεσολαβητών, για ένα σχολείο χωρίς βία, μετά από το Πρόγραμμα Αγωγή Υγείας. Η 

αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του προγράμματος ήταν μεγάλη (Αρτινοπούλου, 

2010). 

Τέλος, στην Ιωνίδιο Σχολή πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το πρόγραμμα 

της σχολικής διαμεσολάβησης το 2008-2010 και τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά. 

Απόρροια της εφαρμογής του ήταν να διευθετούνται πλέον οι συγκρούσεις επιτυχώς 

ανάμεσα σε μαθητές και να ενθαρρύνονται με πρωτοβουλίες οι μαθητές, με 

παράδειγμα το ότι δημιουργήθηκε επιπρόσθετος σχολικός κανονισμός από τους 

ίδιους τους μαθητές σχετικά με τη προτροπή των μαθητών στην αποφυγή 

συγκρούσεων αλλά για μία αρμονική συνύπαρξη μεταξύ τους. Ακόμη, οι μαθητές 

αντάλλαξαν εμπειρίες με μαθητές και από άλλα σχολεία, ενώ επίσης συνέγραψαν 

άρθρα με στόχο τη παρότρυνση και άλλων σχολείων να εφαρμόσουν το πρόγραμμα 

αυτό (Αρτινοπούλου, 2010). 

 

 

3.8. Επίλογος κεφαλαίου 

 

Η σχολική διαμεσολάβηση ή διαμεσολάβηση συνομηλίκων είναι μία τεχνική 

ειρηνικής και εποικοδομητικής επίλυσης των συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών, στο 

σχολικό περιβάλλον. Ουσιαστικά, η διαδικασία αφορά στην εκπαίδευση των 

μαθητών του πώς να διαχειρίζονται τις συγκρούσεις και η εκμάθησή τους για τον 

τρόπο επικοινωνίας, συνεργασίας και συνύπαρξης με τους συνομηλίκους τους. 

Συνεπώς, πρόκειται για ένα μέσο πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης των 

συγκρούσεων. Αξίζει να τονιστεί το γεγονός ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέλη της 

σύγκρουσης συμμετέχουν στην εφαρμοσμένη αυτή στρατηγική, κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας εφαρμογής της, εκούσια και ισότιμα, με τον διαμεσολαβητή να μένει 

ουδέτερος και αντικειμενικός. Άλλωστε, το σχολείο αποτελεί ένα εκπαιδευτικό θεσμό 

και φορές κοινωνικοποίησης των μαθητών, που οφείλει να συμβάλλει στη 

καλλιέργεια ενός κλίματος ασφάλειας, ισότητας και δικαιοσύνης για τους μαθητές 
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του. Έτσι, εφαρμόζεται η επανορθωτική δικαιοσύνη, μέσω της τεχνικής αυτής, με την 

εφαρμογή εποικοδομητικού διαλόγου, στηριζόμενος στις αρχές της διαβουλευτικής 

δημοκρατίας ώστε να ληφθούν από κοινού και συλλογικά οι αποφάσεις επίλυσης του 

προβλήματος που ώθησε στην έξαρση της σύγκρουσης. Η διαδικασία της σχολικής 

διαμεσολάβησης, λοιπόν, είναι ενεργητική και εκούσια εκ μέρους των εμπλεκομένων 

στη σύγκρουση, με τα αντιμαχόμενα μέλη να έχουν ήδη εκ των προτέρων 

συμφωνήσει για την εφαρμογή της τεχνικής αυτής της διαμεσολάβησης. 

Η διαδικασία, επίσης, περιλαμβάνει την εκπαίδευση των μαθητών, μέσω του 

elective course, classroom model student club model, ως εναλλακτικές μορφές 

εκπαίδευσής τους κατά την carde προσέγγιση, ή αλλιώς μέσω της ολιστικής 

προσέγγισης. Παράλληλα, υπάρχουν και τα προγράμματα διαμεσολάβησης, τα 

προγράμματα curriculum, αλλά και τα προγράμματα με προσεγγίσεις δεξιοτήτων, 

ακαδημαϊκού τύπου προσεγγίσεων και με προσεγγίσεις δομικής μεταβολής. 

Για να είναι εφικτή η ανάληψη του ρόλου του διαμεσολαβητή από τους 

μαθητές, θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη εκπαίδευση τους, που θα στηρίζεται σε 

κατάλληλες αρχές και βήματα της διαδικασίας της σχολικής διαμεσολάβησης. Έτσι, 

οι ρόλοι των συνομηλίκων που θα λειτουργούν ως διαμεσολαβητές διακρίνονται σε 

ρόλους έμμεσης συμβολής και σε ρόλους άμεσης υποστήριξης. Ακόμη, για αν 

εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα σχολικής διαμεσολάβησης, θα πρέπει να επιλέγεται ο 

κατάλληλος διαμεσολαβητής, τα βασικά χαρακτηριστικά της σχολικής 

διαμεσολάβησης, οι δεξιότητες του διαμεσολαβητή και οι τεχνικές της 

διαμεσολάβησης. 

Γενικότερα, η σχολική διαμεσολάβηση μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε μείζονος 

σημασίας όσο και σε μικρής σοβαρότητας ζητήματα μαθητικών συγκρούσεων για την 

επίλυσή τους. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές 

ανάγκες και να δημιουργούν ένα συνεργατικό σχολείο, παρέχοντας τη δυνατότητα 

στους μαθητές για καλλιέργεια των δεξιοτήτων συνεργασίας των μαθητών και να 

λειτουργούν χρησιμοποιώντας εποικοδομητικό διάλογο. 
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4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

4.1. Το είδος της μεθόδου έρευνας 

 

Η επιστημονική έρευνα αποτελεί το μέσο εκείνο, μέσω του οποίου ο ερευνητής 

θα αποδείξει τη γνώση. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ερευνητικής προσέγγισης 

είναι η αντικειμενικότητα, η αυτοδιόρθωση, αλλά και η εστίαση στον έλεγχο των 

θεωρητικών πληροφοριών που προηγήθηκαν της παρουσίασης του ερευνητικού 

μέρους της εργασίας, δηλαδή της θεωρίας, στο πρώτο μέρος μίας ερευνητικής 

εργασίας (Robson, 2010). Παράλληλα, ο ερευνητής στοχεύει στο να καταλήξει σε 

έγκυρα αποτελέσματα και στην αξιόπιστη γνώση (Κασιμάτη & Μουστάκα, 1984). 

Ο ερευνητής, λοιπόν, αναζητά την αλήθεια μέσα από τη θεωρητική και 

ερευνητική προσέγγιση ενός θέματος. Άλλωστε, η επιστημονική έρευνα αποσκοπεί 

στο να παρέχει απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη 

χρήση των επιστημονικών μεθόδων (Φίλιας, 1998). 

 

4.2. Σκοπός και δείγμα 

 

Απώτερος σκοπός της έρευνας αυτής είναι να μελετηθεί η συχνότητα, οι αιτίες 

και οι επιπτώσεις των συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών, αλλά κυρίως να φανεί 

ποιες τεχνικές εφαρμόζουν οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί των Δημοτικών σχολείων. 

Τα δείγμα της έρευνας αποτελείται από 40 εκπαιδευτικούς των δύο  Δημοτικών 

σχολείων της περιοχής του Παλαιοκάστρου, του δήμου Ωραιοκάστρου (δυτικής) 

Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα από το 1ο Δημοτικό σχολείο (15/ θέσιο) και το 2ο 

Δημοτικό Σχολείο (12/ θέσιο). Πρόκειται για ένα δείγμα μεγάλο σε αριθμό, όπου δεν 

διατηρείται ο ποιοτικός αριθμός περιορισμένος δηλαδή στις ποιοτικές έρευνες. 

Ακόμη, λόγω του όγκου του αριθμητικά, θεωρείται αντιπροσωπευτικό και ικανό για 

να γενικευτούν τα συμπεράσματα. 
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4.3. Ερευνητικά ερωτήματα 

 

1. Ποια είναι η συχνότητα των συγκρούσεων ανάμεσα στους μαθητές; 

2. Ποιες είναι οι αιτίες των συγκρούσεων ανάμεσα στους μαθητές; 

3. Ποιες είναι οι συνέπειες των συγκρούσεων ανάμεσα στους μαθητές; 

4. Ποιες είναι οι τεχνικές διαχείρισης των συγκρούσεων ανάμεσα στους μαθητές; 

 

 

4.4. Ερευνητικό εργαλείο 

 

Προτιμήθηκε το ερωτηματολόγιο ως τεχνική συλλογής  δεδομένων στην 

παρούσα έρευνα, καθώς επιτρέπει τη συλλογή πλήθους δεδομένων σε σύντομο 

χρονικό διάστημα, κάτι που θα ήταν εξαιρετικό χρονοβόρο και επομένως δύσκολα 

εφικτό με άλλη τεχνική. Παράλληλα τα στοιχεία που θα συλλεγούν  είναι δυνατόν να 

ποσοτικοποιηθούν και να εξαχθούν συμπεράσματα, με στατιστικές μεθόδους, που 

είναι γενικεύσιμα σε ευρύτερα πληθυσμιακά σύνολα. Επιπλέον η ανωνυμία των 

απαντήσεων ίσως να συμβάλλει στην ειλικρίνεια των απαντήσεων 

(Βάμβουκας,1991). 

Το πρώτο μέλημα της ανάπτυξης ενός ερωτηματολογίου είναι να 

ανταποκρίνεται το περιεχόμενό  του στους στόχους της σύνταξης του, προκειμένου 

να καταστεί σημαντικό ερευνητικό εργαλείο. Για το λόγο  αυτό η σύνταξη του 

στηρίχθηκε στον τρόπο με τον οποίο είχαν διατυπωθεί, τόσο τα ερευνητικά 

ερωτήματα, όσο και οι ερευνητικές υποθέσεις κατά τη φάση δόμησης της έρευνας. 

Από τα ερευνητικά ερωτήματα και τις ερευνητικές υποθέσεις διατυπώθηκαν 

μετρήσιμοι στόχοι οι οποίοι αποτέλεσαν τη βάση για τη δόμηση του 

ερωτηματολογίου. Μέσα από τη  μεθοδολογία ανάπτυξης του ερωτηματολογίου 

αναμενόταν να επιτευχθεί ο προσδιορισμός των πιο πρόσφορων λεκτικών 

διατυπώσεων, ώστε να διερευνάται με ακρίβεια το ζητούμενο και να γίνεται 
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κατανοητή η ερώτηση στους συμμετέχοντες στην έρευνα. Αυτό είναι απαραίτητο 

τόσο για τη καταγραφή των απόψεων των ερωτώμενων όσο και για την ανίχνευση 

των στάσεων τους σε σχέση με το προς μελέτη θέμα (Sudman & Bradbun, 1983).  

Οι κλειστές ερωτήσεις προτιμήθηκαν κατά τη σύνταξη του τελικού  

ερωτηματολογίου, επειδή είναι πιο εύκολο να απαντηθούν από άποψη ταχύτητας, 

γεγονός που εξασφαλίζει περισσότερες απαντήσεις σε δεδομένο χρόνο. Παράλληλα 

γίνεται πιο εύκολα η στατιστική επεξεργασία. Επίσης ο ερευνητής εστιάζει την 

προσοχή του σε αυτό που θέλει να μάθει (Mason, 1986). Το ερωτηματολόγιο, λοιπόν, 

αποτελείται από 6 δημογραφικές ερωτήσεις και 39 ερωτήσεις σχετικά με τη 

συχνότητα των συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών, τις αιτίες, τις επιπτώσεις και τις 

εφαρμοσμένες ήδη τεχνικές διαχείρισης των συγκρούσεων αυτών. Οι απαντήσεις που 

καλούνται να απαντήσουν οι εκπαιδευτικοί είναι μεταξύ πέντε, δηλαδή 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Likert, πενταβάθμιας κλίμακας επιλογής απάντησης. 

Συγκεκριμένα: 1= διαφωνώ απόλυτα, 2= διαφωνώ, 3= ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ,4= συμφωνώ,5= συμφωνώ απόλυτα. Καθώς προσφέρει υψηλή εγκυρότητα 

και αξιοπιστία στο περιεχόμενο της έρευνας (Robins et al, 2001. Gray-Little et al, 

1997). Το ερωτηματολόγιο έχει αποτυπωθεί αυτούσιο και είναι στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, στο τέλος της συγκεκριμένης εργασίας. 

 

4.5. Η διαδικασία της έρευνας 

 

Η ερευνήτρια απευθύνθηκε στους εκπαιδευτικούς των δημοτικών αυτών 

σχολείων, τους οποίους και ενημέρωσε σχετικά με το θέμα, το σκοπό, τα ερευνητικά 

ερωτήματα και τη διαδικασία της συμμετοχής τους στην έρευνα με τη συμπλήρωση 

του ερωτηματολογίου. Με την σύμφωνη γνώμη τους, λοιπόν, ξεκίνησε η διαδικασία 

της διανομής των ερωτηματολογίων στο δείγμα, με τη συμπλήρωση αυτού για τον 

καθένα να είναι κατά μέσο όρο μόλις 15 λεπτά της ώρας. Έπειτα, η ερευνήτρια 

συνέλλεξε τα συμπληρωμένα πλέον ερωτηματολόγια και προχώρησε στη 

κωδικοποιημένη καταγραφή τους στο αρχείο excel. Τέλος, έγινε μηχανογραφική 

επεξεργασία των δεδομένων με τη χρήση του στατιστικού πακέτου spss. 
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4.6. Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας 

 

Η ερευνήτρια εφάρμοσε όλους τους κανόνες της ηθικής δεοντολογίας που 

διέπουν μία έρευνα και περιορίζουν τη δράση και την ελευθερία κάθε ερευνητή 

άλλωστε. Έτσι, η ερευνήτρια αρχικά ενημέρωσε το δείγμα κατάλληλα για το 

περιεχόμενο και τις συνθήκες συμμετοχής του δείγματος στην έρευνά του. Επίσης, 

τόνισε το γεγονός της προστασίας των προσωπικών τους στοιχείων ταυτοποίησής 

τους, στα πλαίσια της ανωνυμίας που καλείται να διατηρήσει. Ακόμη, αναφέρθηκε 

και στη μη βλάβη τους από τη συμμετοχή τους στην έρευνα, ενώ διευκρίνισε ότι το 

δείγμα έχει κάθε δικαίωμα και ελευθερία αν αποχωρήσει από τη διαδικασία της 

έρευνας οποιαδήποτε στιγμή και εάν το επιθυμεί (Δημητρόπουλος, 2001).  
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5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

5.1 Ανάλυση ευρημάτων δημογραφικών στοιχείων 

 

Σχετικά με την κατανομή των ηλικιών το μεγαλύτερο τμήμα του δείγματος 

είναι ηλικίας 41-50 ετών (σε ποσοστό 37,5%), ενώ έπεται το 35% το οποίο είναι 

ηλικίας 51-60 ετών, συνεπώς πρόκειται για εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι σχετικά 

έμπειροι στο σχολικό περιβάλλον, ενώ όσον αφορά την οικογενειακή τους 

κατάσταση, οι 3 στους 4 ή ποσοστό 75% του δείγματος είναι έγγαμοι. 

 

Διάγραμμα 1: Ηλικιακή κατανομή 
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Διάγραμμα 2: Κατανομή οικογενειακής κατάστασης 

 

Διάγραμμα 3: Κατανομή προϋπηρεσίας δείγματος 

 

Σχετικά δε με τα έτη προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην 

έρευνα, λόγω και του ότι η πλειοψηφία αυτών είναι άνω των 40 ετών, αναμενόμενα 

και τα έτη προϋπηρεσίας τους θα είναι κατά κύριο λόγο μεταξύ 21-30 ετών (55%), 

ενώ δευτερευόντως 11-20 έτη (35%), που σημαίνει ότι κατά βάση πρόκειται για 

έμπειρους στο αντικείμενο εκπαιδευτικούς. 
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Διάγραμμα 4: Ταξινόμηση δείγματος ανά φύλο 

 

Όσον αφορά το φύλο των εκπαιδευτικών της έρευνάς μας, φαίνεται μια ελαφρά 

υπεροχή των γυναικών (52,5%) έναντι των ανδρών (47,5%), κάτι το οποίο 

ουσιαστικά μας δείχνει ότι παρόμοιος ο αριθμός ανδρών και γυναικών στην έρευνα, 

άρα υπάρχει σχετική ομοιομορφία. 

Σχετικά δε με την επαγγελματική κατάσταση, λόγω του ότι πρόκειται για κατά 

κύριο λόγο εκπαιδευτικούς άνω των 40 ετών, είναι φυσικό η συντριπτική πλειοψηφία 

τους να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί (92,5%), όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα 5. 
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Διάγραμμα 5: Ταξινόμηση δείγματος ανά επαγγελματική κατάσταση 

 

 

Διάγραμμα 6: Ταξινόμηση δείγματος με βάση τις σπουδές τους 

 

Όσον αφορά τις σπουδές των εκπαιδευτικών εκτός του πρώτου τους πτυχίου, το 

μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (37,5%), 

γεγονός το οποίο δείχνει ότι πρόκειται για εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν παρέμειναν 

μόνο στο βασικό πτυχίο, αλλά προσπάθησαν να αποκτήσουν και περεταίρω γνώσεις. 

 

5.2 Ανάλυση ευρημάτων κυρίως μέρους έρευνας 

 

5.2.1 Ανάλυση ευρημάτων σχετικά με τη συχνότητα συγκρούσεων μεταξύ 

των μαθητών 
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Διάγραμμα 7: Συχνότητα εμφάνισης συγκρούσεων μεταξύ μαθητών 

 

Η ύπαρξη συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών φαίνεται να είναι ένα ξεκάθαρο 

φαινόμενο, καθώς το 57,5% των εκπαιδευτικών συμφώνησαν με το ότι συχνά 

πραγματοποιούνται συγκρούσεις μεταξύ μαθητών, ενώ παρόμοια ήταν η άποψη και 

του 25% των εκπαιδευτικών, οι οποίοι δήλωσαν την απόλυτη συμφωνία τους με το 

συγκεκριμένο γεγονός της συχνής εμφάνισης δηλαδή συγκρούσεων μεταξύ των 

μαθητών. 

 

Διάγραμμα 8: Καθημερινή εμφάνιση συγκρούσεων μεταξύ μαθητών 
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Σχετικά με το κατά πόσον στο σχολικό περιβάλλον εμφανίζονται καθημερινά 

συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών, το 35% των εκπαιδευτικών απάντησαν ότι 

καθημερινά εμφανίζονται συγκρούσεις μαθητών στο σχολικό περιβάλλον, ενώ ένα 

άλλο 35% δεν ήταν σίγουρο ως προς το αν τα γεγονότα αυτά συμβαίνουν σε 

καθημερινή βάση, ενώ έπεται το 22,5% των εκπαιδευτικών οι οποίοι διαφώνησαν με 

την καθημερινή εμφάνιση συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον. 

 

 

 5.2.2 Ανάλυση ευρημάτων σχετικά με τις αιτίες συγκρούσεων μεταξύ των 

μαθητών 

 

 

Διάγραμμα 9: Βαθμός συμφωνίας με το κατά πόσον, ο ανταγωνισμός μπορεί 

να ωθήσουν σε σύγκρουση τους μαθητές μεταξύ τους 

 

Σχετικά με το βαθμό κατά τον οποίο φαινόμενα όπως ο ανταγωνισμός ή ο 

φθόνος μεταξύ των μαθητών μπορεί να αποτελούν να αιτία της σύγκρουσης τους, το 

47,5% των εκπαιδευτικών δεν ήταν βέβαιο κατά πόσον αυτό ισχύει κρατώντας μια 

στάση αναποφάσιστου, ενώ αντίθετα το 37,5% των εκπαιδευτικών ανέφερε με 

σιγουριά ότι ο φθόνος και ο ανταγωνισμός είναι παράγοντες οι οποίοι συντελούν στη 

δημιουργία συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών. 
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Αντίθετα, ισχυρή είναι η πλειοψηφία των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στην 

ερώτηση που τους τέθηκε σχετικά με το κατά πόσον οι διαφορετικές τους απόψεις 

μπορεί να συμβάλλουν σε έκρηξη, σε ένταση, σε διαφωνία και τελικά σε σύγκρουση, 

καθώς το 57,5% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι συμφωνεί με την άποψη αυτή, ενώ 

μόλις ένα 5% δήλωσε τη διαφωνία του. 

 

Διάγραμμα 10: Οι διαφορετικές τους απόψεις μπορεί να συμβάλλουν σε 

έκρηξη, σε ένταση, σε διαφωνία και τελικά σε σύγκρουση 
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Διάγραμμα 11: Οι συγκρούσεις συντελούνται λόγω διαφορετικών 

πεποιθήσεων, συμφερόντων και αξιών, προσωπικότητας και συνηθειών 

 

Επίσης, ισχυρή είναι η πλειοψηφία των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στην 

ερώτηση που τους τέθηκε σχετικά με το κατά πόσον οι συγκρούσεις συντελούνται 

λόγω διαφορετικών πεποιθήσεων, συμφερόντων και αξιών, προσωπικότητας και 

συνηθειών, καθώς το 55% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι συμφωνεί με την άποψη 

αυτή, ενώ μόλις ένα 10% δήλωσε τη διαφωνία του, κάτι το οποίο φανερώνει ακόμα 

μια βασική αιτία για τις συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον. 

 

Διάγραμμα 12: Οι συγκρούσεις συντελούνται επειδή τα άτομα δυσκολεύονται 

να συνεργαστούν 

 

Ακόμα πιο ισχυρή είναι η συμφωνία των εκπαιδευτικών σε σχέση με τις 

προηγούμενες ερωτήσεις,  στην ερώτηση που τους τέθηκε σχετικά με το κατά πόσον 

οι συγκρούσεις συντελούνται λόγω δυσκολιών των ατόμων στο να συνεργαστούν, 

καθώς το 37,5% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι συμφωνεί απόλυτα με την άποψη 

αυτή, ακολουθούμενο από το 30% το οποίο εκδήλωσε τη συμφωνία του με την 

άποψη αυτή, ενώ μόλις το 7,5% δήλωσε τη διαφωνία του, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει, 

ότι οι δυσκολίες συνεργασίας αποτελούν μια βασική αιτία για τις συγκρούσεις μεταξύ 

των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον. 
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Διάγραμμα 13: Οι συγκρούσεις συντελούνται σε περιπτώσεις που συμβαίνουν 

μεταβολές σε περιβαλλοντικές ή λειτουργικές δομές 

 

Σχετικά με το βαθμό κατά τον οποίο οι συγκρούσεις συντελούνται σε 

περιπτώσεις που συμβαίνουν μεταβολές σε περιβαλλοντικές ή λειτουργικές δομές, το 

57,5% των εκπαιδευτικών δεν ήταν βέβαιο κατά πόσον αυτό ισχύει κρατώντας μια 

στάση αναποφάσιστου, ενώ αντίθετα το 32,5% των εκπαιδευτικών ανέφερε 

διαφώνησε με τη συγκεκριμένη άποψη με συνέπεια η συγκεκριμένη αιτία να μην 

μπορεί να θεωρηθεί ως σημαντική για την πραγματοποίηση συγκρούσεων μεταξύ 

μαθητών. 
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Διάγραμμα 14: Οι συγκρούσεις συντελούνται επειδή υπάρχει μεγάλη 

απογοήτευση και δυσαρέσκεια 

 

Αντίστοιχα, δεν φαίνεται να αποτελεί αιτία σύγκρουσης η απογοήτευση και η 

δυσαρέσκεια των μαθητών, καθώς το 42,5% των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι δεν 

συμφωνούν αλλά και δεν διαφωνούν με τη συγκεκριμένη αιτία, ακολουθούμενο όμως 

από το 30% των εκπαιδευτικών, οι οποίοι διαφωνούν ότι οι συγκεκριμένοι 

παράγοντες αποτελούν αιτία σύγκρουσης μεταξύ των μαθητών. 

Αντίθετα, φαίνεται να αποτελεί μια πιθανή αιτία σύγκρουσης μεταξύ των 

μαθητών η ύπαρξη στερεοτύπων και των προκαταλήψεων για ορισμένα μέτρα, 

σταθμά, αξίες και γνωρίσματα των άλλων ανθρώπων και συνανθρώπων του 

περιβάλλοντος τους, καθώς με την αιτία αυτή συμφώνησε το 37,5% των 

εκπαιδευτικών, αν και σε αυτή την ερώτηση το μεγαλύτερο ποσοστό των 

εκπαιδευτικών (40% του συνόλου των εκπαιδευτικών) απέφυγε να λάβει μια 

ξεκάθαρη θέση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς ούτε συμφώνησε ούτε 

διαφώνησε με την αιτία αυτή. 
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Διάγραμμα 15: Οι συγκρούσεις συντελούνται απόρροια των στερεοτύπων και 

των προκαταλήψεων για ορισμένα μέτρα, σταθμά, αξίες και γνωρίσματα των 

άλλων ανθρώπων και συνανθρώπων του περιβάλλοντος τους 

 

 

Διάγραμμα 16: Η κακή επικοινωνία διαμορφώνει κακές διαπροσωπικές 

σχέσεις και αυτό προκαλεί συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών 

 

Αντίστοιχα, μια σημαντική αιτία δημιουργίας συγκρούσεων μεταξύ των 

μαθητών φαίνεται να είναι η κακή επικοινωνία, συνέπεια της οποίας είναι και η 

διαμόρφωση κακών διαπροσωπικών σχέσεων, μια αιτία με την οποία συμφώνησε το 

47,5% των εκπαιδευτικών, ενώ παρόμοια αλλά πιο ισχυρή συμφωνία εκδήλωσε το 

27,5% των εκπαιδευτικών της έρευνας μας. 
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Διάγραμμα 17: Το διαφορετικό κοινωνικό - οικονομικό υπόβαθρο το 

διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο, οι διαφορετικές μαθησιακές ικανότητες και οι 

διαφορετικές φιλικές κλίκες είναι αιτία πρόκλησης συγκρούσεων μεταξύ των 

μαθητών 

 

Επίσης, μια σημαντική αιτία δημιουργίας συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών 

φαίνεται να είναι το διαφορετικό κοινωνικό - οικονομικό υπόβαθρο, το διαφορετικό 

γνωστικό υπόβαθρο, οι διαφορετικές μαθησιακές ικανότητες και οι διαφορετικές 

φιλικές κλίκες, μια αιτία με την οποία συμφώνησε το 50% των εκπαιδευτικών, ενώ 

προς την ίδια κατεύθυνση αλλά με πιο ισχυρή συμφωνία τάχθηκε το 20% των 

εκπαιδευτικών της έρευνας μας. 

Αντίθετα, από το διάγραμμα 17 είναι σαφές ότι το φύλο δεν επηρεάζει σε 

κανένα βαθμό τις συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών, καθώς  το 40% των 

εκπαιδευτικών διαφώνησε με την αιτία αυτή,  ενώ το ποσοστό αυτό σε συνδυασμό με 

το 27,5% των εκπαιδευτικών, που δεν τάχθηκαν με μια συγκεκριμένη αιτία δείχνουν 

ότι το φύλο και η διαφορετικότητα ανδρών και γυναικών δεν αποτελεί αιτία 

συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών. 
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Διάγραμμα 18: Το φύλο είναι αυτό που καθορίζει την ύπαρξη ή την ένταση 

των συγκρούσεων, αλλά και την επιλογή του μαθητή ως προς το φύλο του για την 

έξαρση των συγκρούσεων, ανάλογα με τα κοινωνικά σχήματα, στα οποία τα παιδιά 

εκπαιδεύτηκαν από μικρά 
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Διάγραμμα 19: Ο ανταγωνισμός μεταξύ των μαθητών για το ποιος θα λάβει 

τον ύψιστο βαθμό στη σχολική τάξη γεννά ανταγωνισμό και με τη σειρά του 

συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών 

Επίσης, δεν φαίνεται να αποτελεί αιτία σύγκρουσης ο ανταγωνισμός στο 

επίπεδο των βαθμών μεταξύ των μαθητών, καθώς το 42,5% των εκπαιδευτικών 

δήλωσαν ότι δεν συμφωνούν αλλά και δεν διαφωνούν με τη συγκεκριμένη αιτία, 

ακολουθούμενο όμως από το 32,5% των εκπαιδευτικών, οι οποίοι διαφωνούν ότι ο 

ανταγωνισμός των μαθητών για τους βαθμούς αποτελεί παράγοντα σύγκρουσης 

μεταξύ των μαθητών. 

 

Διάγραμμα 20: Οι συγκρούσεις ξεκινούν από τις προκλήσεις των παιδιών με 

ιδιαιτερότητες 

 

Επίσης, είναι σαφές ότι σύμφωνα με τους εκπαιδευτικού, οι συγκρούσεις 

μεταξύ των μαθητών δεν φαίνεται να ξεκινούν από τις προκλήσεις των παιδιών με 

ιδιαιτερότητες, καθώς  το  50% (35% + 15%) των εκπαιδευτικών διαφώνησε με την 

αιτία αυτή,  ενώ το ποσοστό αυτό σε συνδυασμό με το 25,5% των εκπαιδευτικών, 

που δεν τάχθηκαν με μια συγκεκριμένη αιτία δείχνουν ότι οι συγκρούσεις μεταξύ των 

μαθητών δεν έχουν σαν πηγή αιτίας τις προκλήσεις παιδιών με ιδιαιτερότητες. 

Αντίθετα, μια σημαντική αιτία συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών φαίνεται να 

είναι το γεγονός, ότι οι συγκρούσεις αυτές δημιουργούνται από μαθητές, οι οποίοι 
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έχουν συμπεριφορικά προβλήματα, είναι απείθαρχοι και διακρίνονται για την αταξία 

και τη δυσκολία στις κοινωνικές τους συνδιαλλαγές και αλληλεπιδράσεις, μια αιτία 

με την οποία συμφώνησε το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών της έρευνας μας, 

καθώς το 87,5% όλων των εκπαιδευτικών συμφώνησε ή συμφώνησε απόλυτα με την 

αιτία αυτή. 

 

Διάγραμμα 21: Η σύγκρουση γεννιέται από μαθητές που έχουν 

συμπεριφορικά προβλήματα, είναι απείθαρχα και διακρίνονται για την αταξία και 

τη δυσκολία στις κοινωνικές τους συνδιαλλαγές και αλληλεπιδράσεις 
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5.2.3 Ανάλυση ευρημάτων σχετικά με τις συνέπειες συγκρούσεων μεταξύ των 

μαθητών 

5.2.3.1 Αρνητικές συνέπειες συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών 

 

 

Διάγραμμα 22: Προκύπτουν πάντα βιαιοπραγίες, ακούγονται ύβρεις και 

απαιτείται κάποιος να επέμβει άμεσα να τους χωρίσει 

 

Σχετικά με το κατά πόσον κατά τις συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών 

προκύπτουν πάντα βιαιοπραγίες, ακούγονται ύβρεις και απαιτείται κάποιος να 

επέμβει άμεσα να τους χωρίσει, το 40% των εκπαιδευτικών συμφώνησε με την 

άποψη αυτή, ενώ η συνολική συμφωνία των εκπαιδευτικών μαζί με εκείνους που 

συμφώνησαν απόλυτα έφθασε στο 55% των εκπαιδευτικών. 

Αυτό σημαίνει, ότι στο μεγαλύτερο κομμάτι των συγκρούσεων μεταξύ των 

μαθητών  υπάρχει ανάγκη άμεσης παρέμβασης από τους εκπαιδευτικούς, ώστε να 

χωρίσουν τους εμπλεκόμενους στη σύγκρουση μαθητές. 
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Διάγραμμα 23: Οι συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών εξελίσσονται συνήθως 

σε καυγά 

 

Αναμενόμενο μπορεί να θεωρηθεί ότι οι συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών στο 

σχολικό περιβάλλον στη συνέχεια εξελίσσονται σε καυγά, μια άποψη με τη οποία 

συμφώνησε ή συμφώνησε απόλυτα 72,5% των εκπαιδευτικών, κάτι το οποίο 

συμβαίνει λόγω και του ότι πρόκειται για άτομα νεαρής ηλικίας, που πάνω στην 

ένταση της σύγκρουσης δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα νεύρα τους με αποτέλεσμα 

να οδηγηθούν μετά σε καυγά. 

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα που φαίνεται να προκύπτει κατά τις συγκρούσεις 

των μαθητών είναι το γεγονός, ότι μετά την εμφάνισή τους ακολουθούν δυσφημίσεις 

του ενός μαθητή προς τον άλλο, καθώς επίσης και απειλές και εκβιασμοί, ένα γεγονός 

με το οποίο συμφώνησε το 45% των εκπαιδευτικών, ενώ μόλις ένα 5% ήταν αυτό που 

διαφώνησε, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς δεν μπορεί να γνωρίζει 

κανείς εκ των προτέρων ποια θα είναι η συνέχεια αυτών των απειλών και εκβιασμών. 
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Διάγραμμα 24: Κατά τις συγκρούσεις τους και μετά ακολουθούν δυσφημίσεις 

του ενός έναντι του άλλου, απειλές, εκβιασμοί 
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Διάγραμμα 25: Πάντα υπάρχει περιθωριοποίηση, απομόνωση του αντίπαλου 

μετά από τις συγκρούσεις 

Σαν αρνητικό αντίστοιχα μπορεί να παρουσιαστεί το γεγονός, ότι μετά την 

σύγκρουση φαίνεται να υπάρχει περιθωριοποίηση, απομόνωση του αντίπαλου, καθώς 

το 27,5% των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι συμφωνούν με την άποψη αυτή, αν και σε 

αυτή την περίπτωση το μεγαλύτερο κομμάτι των εκπαιδευτικών (45%) δεν ήταν 

σίγουρο για την απάντησή τους, προτιμώντας να κρατήσει μια ουδέτερη άποψη, από 

το να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει με την άποψη αυτή. 

 

Διάγραμμα 26: Χάνεται η ενότητα, και οι αρμονικές και φιλικές σχέσεις 

μεταξύ τους 

 

Σχετικά με το κατά πόσον κατά τις συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών χάνεται η 

ενότητα, και οι αρμονικές και φιλικές σχέσεις μεταξύ τους, το 52,5% των 

εκπαιδευτικών συμφώνησε με την άποψη αυτή, ενώ η συνολική συμφωνία των 

εκπαιδευτικών μαζί με εκείνους που συμφώνησαν απόλυτα έφθασε στο 62,5% των 

εκπαιδευτικών. 
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Διάγραμμα 27: Μετά τις συγκρούσεις ακολουθούν βανδαλισμοί 

 

Αντίθετα, σε καμία περίπτωση δεν φαίνεται μετά τις συγκρούσεις μεταξύ των 

μαθητών να υπάρχουν βανδαλισμοί, καθώς με την άποψη αυτή διαφώνησε το 72,5% 

των εκπαιδευτικών της έρευνάς μας (42,5% + 30%), κάτι το οποίο είναι θετικό καθώς 

δείχνει ότι οι συγκρούσεις των μαθητών δεν καταλήγουν τις περισσότερες φορές σε 

ακρότητες. 
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Διάγραμμα 28: Μετά τις συγκρούσεις μειώνονται οι μαθησιακές τους 

επιδόσεις 

Σχετικά με τη μείωση των μαθησιακών τους επιδόσεων μετά την πρόκληση 

συγκρούσεων, το 47,5% δεν μπόρεσε να αποφανθεί με βεβαιότητα για το κατά πόσον 

ισχύει αυτό ή όχι, κρατώντας μια ουδέτερη θέση απέναντι στη συγκεκριμένη 

συνέπεια. 

Όμως το γεγονός, ότι το 37,5% διαφωνεί με τη συγκεκριμένη αρνητική 

συνέπεια μπορεί να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα, ότι οι μαθησιακές επιδόσεις των 

μαθητών δεν φαίνεται να μειώνονται σημαντικά, συνέπεια των συγκρούσεων τους με 

άλλους μαθητές. 

Σχετικά με το κατά πόσον μετά τις συγκρούσεις χάνεται η εμπιστοσύνη τους 

στους «αντιπάλους» τους το 35% δεν μπόρεσε να αποφανθεί με βεβαιότητα για το 

κατά πόσον ισχύει αυτό ή όχι, κρατώντας μια ουδέτερη θέση απέναντι στη 

συγκεκριμένη συνέπεια. 

Όμως το γεγονός, ότι το 27,5% διαφωνεί με τη συγκεκριμένη αρνητική 

συνέπεια, συνδυαστικά με το 17,5% που διαφωνεί απόλυτα μπορεί να μας οδηγήσει 

στο συμπέρασμα, ότι μετά τις συγκρούσεις δεν χάνεται η εμπιστοσύνη των μαθητών 

προς τους «αντιπάλους» τους 
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Διάγραμμα 29: Μετά τις συγκρούσεις χάνεται η εμπιστοσύνη τους στους 

«αντιπάλους» τους 

 

Διάγραμμα 30: Μετά τις συγκρούσεις διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της 

σχολικής τάξης και μονάδας 

Σχετικά με το κατά πόσον μετά τις συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών 

διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της σχολικής τάξης και μονάδας, το 55% των 

εκπαιδευτικών συμφώνησε με την άποψη αυτή, ενώ η συνολική συμφωνία των 

εκπαιδευτικών μαζί με εκείνους που συμφώνησαν απόλυτα έφθασε στο  75,5% των 

εκπαιδευτικών, δείγμα της σοβαρότητας της συνέπειας αυτής των συγκρούσεων. 
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Διάγραμμα 31: Μετά τις συγκρούσεις δεν αρέσει στους μαθητές πλέον το 

σχολικό περιβάλλον, οι συνθήκες 

 

Σχετικά με το κατά πόσον στους μαθητές δεν αρέσει το σχολικό περιβάλλον 

μετά την ύπαρξη συγκρούσεων τους με άλλους μαθητές, το 52,5% των εκπαιδευτικών 

δεν μπορεί να εκφράσει με σαφήνεια μια συμφωνία ή διαφωνία με αυτή την άποψη, 

κρατώντας μια πιο ουδέτερη στάση, ενώ έπεται το 27,5% των εκπαιδευτικών που 

συμφωνεί με την επίπτωση αυτή και το 12,5% των εκπαιδευτικών που διαφωνεί με 

την αρνητική αυτή επίπτωση. 

 

5.2.3.2 Θετικές συνέπειες συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών 

 

Σχετικά με το κατά πόσον μετά από μία σύγκρουση, προκύπτει 

δημιουργικότητα, όπως είναι εμφανές αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση, καθώς 

κανένας από τους εκπαιδευτικούς που πήραν μέρος στην έρευνα δεν συμφώνησε με 

την ύπαρξη δημιουργικότητας μετά τη σύγκρουση,  κάτι που δείχνει τη μη ύπαρξη 

σύνδεσης της σύγκρουσης των μαθητών με τη δημιουργικότητα. 
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Διάγραμμα 32: Μετά από μία σύγκρουση, προκύπτει δημιουργικότητα 
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Διάγραμμα 33: Μετά από μία σύγκρουση, προκύπτει αναδιαμόρφωση της 

σχέσης μεταξύ των μαθητών, αναδιαμόρφωση με τον εαυτό και προσωπική 

ωρίμανση 

 

Επίσης, αρκετά μοιρασμένες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών ανάλογα με το 

κατά πόσον μετά από μια σύγκρουση μεταξύ των μαθητών δημιουργείται 

αναδιαμόρφωση της σχέσης μεταξύ των μαθητών, καθώς επίσης αναδιαμόρφωση με 

τον εαυτό και προσωπική ωρίμανση τους, καθώς το 27,5% των εκπαιδευτικών 

συμφώνησαν με την άποψη, επίσης ένα άλλο 27,5% ήταν ουδέτερο με την άποψη 

αυτή, ενώ αντίστοιχα ένα 25% διαφώνησε με την κατάσταση αυτή. 

 

5.2.4 Ανάλυση ευρημάτων σχετικά με τις τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων 

μεταξύ των μαθητών 
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Διάγραμμα 34: Χρήση μεθόδου αποφυγής σαν τεχνική διαχείρισης 

συγκρούσεων 

 

Η χρήση της μεθόδου αποφυγής σαν τεχνική διαχείρισης συγκρούσεων βρίσκει 

σύμφωνο το 35% των εκπαιδευτικών της έρευνάς μας, ενώ έπεται το 32,5% των 

εκπαιδευτικών, το οποίο δεν είναι βέβαιο κατά πόσον η τεχνική αυτή μπορεί να 

βοηθήσει στην διαχείριση των συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών. 

 

Διάγραμμα 35: Χρήση εξουσίας σαν τεχνική διαχείρισης συγκρούσεων 

 

Επίσης, αβέβαιο αν και με μια τάση προς τη διαφωνία εμφανίζεται το 

μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών της έρευνάς μας σχετικά με τη χρήση της 

εξουσίας σαν τεχνική για τη διαχείριση των συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών. 

Συγκεκριμένα, το 35% των εκπαιδευτικών έδειξε αβέβαιο για την ορθότητα της 

επιλογής της χρήσης της συγκεκριμένης μεθόδου, ενώ ακολούθησε το 27,5% των 

εκπαιδευτικών το οποίο διαφωνεί με τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνικής και 

αντίστοιχα έπεται το 17,5% των εκπαιδευτικών, το οποίο διαφωνεί απόλυτα με τη 

χρήση της συγκεκριμένης τεχνικής. 
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Επίσης, αβέβαιο αν και με μια τάση προς τη συμφωνία εμφανίζεται το 

μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών της έρευνάς μας σχετικά με τη χρήση της 

τακτικής της εξομάλυνσης / παραχώρησης σαν τεχνική για τη διαχείριση των 

συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών. 

Συγκεκριμένα, το 45% των εκπαιδευτικών έδειξε αβέβαιο για την ορθότητα της 

επιλογής της χρήσης της συγκεκριμένης μεθόδου, ενώ ακολούθησε το 27,5% των 

εκπαιδευτικών το οποίο έδειξε να συμφωνεί με τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνικής 

και αντίστοιχα έπεται το  20% των εκπαιδευτικών, το οποίο διαφωνεί με τη χρήση της 

συγκεκριμένης τεχνικής. 

 

Διάγραμμα 36: Εξομάλυνση/ παραχώρηση σαν τεχνική διαχείρισης 

συγκρούσεων 
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Διάγραμμα 37: Συμβιβασμός σαν τεχνική διαχείρισης συγκρούσεων 

 

Σχετικά με το κατά πόσον μετά τις συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών θα πρέπει 

να εφαρμόζεται  ο συμβιβασμός σαν τεχνική διαχείρισης συγκρούσεων, το 67,5% των 

εκπαιδευτικών συμφώνησε με την άποψη αυτή, γεγονός το οποίο δείχνει σε μεγάλο 

βαθμό την ανάγκη να εφαρμοστεί αυτή η τακτική, όταν υπάρχουν ζητήματα 

συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών. 
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Διάγραμμα 38: Συνεργασία σαν τεχνική διαχείρισης συγκρούσεων 

 

Επιπροσθέτως και η συνεργασία αποτελεί μια σημαντική τεχνική για τη 

διαχείριση των συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών, μια τεχνική με την οποία 

συμφώνησε το 62,5% των εκπαιδευτικών, ενώ μαζί με το 20% των εκπαιδευτικών 

που συμφώνησαν απόλυτα με την άποψη αυτή, κάτι που δείχνει ότι το μεγαλύτερο 

τμήμα των εκπαιδευτικών θεωρεί αναγκαία την εφαρμογή της συνεργασίας για τη 

αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων μιας σύγκρουσης. 

 

Διάγραμμα 39: Η επιλογή της στρατηγικής εξαρτάται από τη σχολική 

κουλτούρα 

 

 

Αντίθετα, αρκετά μοιρασμένες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών ανάλογα με 

το κατά πόσον η επιλογή της στρατηγικής εξαρτάται από τη σχολική κουλτούρα, 

καθώς το 27,5% των εκπαιδευτικών συμφώνησαν με την άποψη, επίσης ένα άλλο 

27,5% ήταν ουδέτερο με την άποψη αυτή, ενώ αντίστοιχα ένα 26% διαφώνησε με την 

κατάσταση αυτή. 
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Διάγραμμα 40: Η επιλογή της στρατηγικής επίλυσης των μαθητικών 

συγκρούσεων εξαρτάται από το φύλο των μαθητών που εμπλέκονται στη 

σύγκρουση 

 

Επίσης, αρκετά μοιρασμένες (αν και με την τάση να είναι προς την διαφωνία) 

είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών ανάλογα με το κατά πόσον η επιλογή της 

στρατηγικής εξαρτάται από το φύλο των μαθητών που εμπλέκονται στη σύγκρουση, 

καθώς με την πρόταση αυτή διαφώνησε το 30% των εκπαιδευτικών,  ενώ έπεται το 

25% των εκπαιδευτικών που ούτε συμφώνησε ούτε διαφώνησε με την άποψη αυτή, 

καθώς επίσης και ένα άλλο 20% το οποίο συμφώνησε με την άποψη αυτή. 

Αντίθετα, είναι ξεκάθαρη η διαφωνία των εκπαιδευτικών σχετικά με τον κατά 

πόσον η τεχνική επίλυσης της σύγκρουσης των μαθητών, που θα εφαρμοστεί 

εξαρτάται από την απόφαση του διευθυντή, καθώς όπως δείχνει το διάγραμμα 41, η 

συνολική διαφωνία των εκπαιδευτικών αγγίζει το 62,5%, ενώ μόλις το 10% των 

εκπαιδευτικών της έρευνάς μας συμφώνησε με τη πρόταση αυτή. 
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Διάγραμμα 41: Η επιλογή της στρατηγικής επίλυσης των μαθητικών 

συγκρούσεων εξαρτάται από την απόφαση του διευθυντή, στο ποια τεχνική θα 

υπαγορεύσει να εφαρμοστεί. 
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Διάγραμμα 42: Ειρηνική επίλυση διαφορών με την εποικοδομητική 

επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων και του ουδέτερου σε στάση προς αυτούς 

διαμεσολαβητή 

 

Σχετικά με την ειρηνική επίλυση των διαφορών μέσω της εποικοδομητικής 

επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων, το μεγαλύτερο τμήμα των εκπαιδευτικών, 

δηλαδή ένα ποσοστό 82,5% (52,5%  + 30%) συμφώνησε με την άποψη αυτή, κάτι 

που δείχνει την ανάγκη ύπαρξης ειρηνικής επίλυσης των διαφορών των μαθητών που 

συγκρούστηκαν μεταξύ τους. 

 

Διάγραμμα 43: Κατά την επίλυση, ο διαμεσολαβητής επιδεικνύει σεβασμό 

προς τα αντιμαχόμενα μέλη, είναι ουδέτερο και αξιόπιστο πρόσωπο, ενώ επίσης η 

συμμετοχή των αντιμαχόμενων μελών γίνεται με απόλυτο σεβασμό προς τον 

διαμεσολαβητή και εκούσια. 

 

Επίσης, το μεγαλύτερο τμήμα των εκπαιδευτικών της έρευνάς μας (82,5%) 

συμφωνεί με το γεγονός, ότι κατά την επίλυση, ο διαμεσολαβητής επιδεικνύει 

σεβασμό προς τα αντιμαχόμενα μέλη, είναι ουδέτερο και αξιόπιστο πρόσωπο, ενώ 

επίσης η συμμετοχή των αντιμαχόμενων μελών γίνεται με απόλυτο σεβασμό προς τον 
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διαμεσολαβητή και εκούσια, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα θετικό για την 

αντιμετώπιση των συγκρούσεων των μαθητών. 

 

Διάγραμμα 44: Νιώθω συμπάθεια, οίκτο προς το θύμα της ασκούμενης βίας 

και δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός/ σκληρός και αυστηρός μαζί του 

 

 

Αντίθετα, είναι ξεκάθαρη η διαφωνία των εκπαιδευτικών σχετικά με τον κατά 

πόσον νιώθουν συμπάθεια, οίκτο προς το θύμα της ασκούμενης βίας και δεν μπορούν 

να είναι αντικειμενικοί / σκληροί ή αυστηροί μαζί του, καθώς όπως δείχνει το 

διάγραμμα 44, η συνολική διαφωνία των εκπαιδευτικών αγγίζει το 50%, ενώ 

αντίστοιχα το 30% των εκπαιδευτικών δείχνει αβέβαιο ως προς την τελική συμφωνία 

ή διαφωνία του με την κατάσταση αυτή. 
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Διάγραμμα 45: Εφαρμόζεται η τιμωρητική μέθοδος, ως μέθοδος 

παραδειγματισμού και κατανόησης ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί το γεγονός 

 

Αντίθετα, σε καμία περίπτωση δεν συμφωνούν οι εκπαιδευτικοί της έρευνάς 

μας με το γεγονός, ότι εφαρμόζεται η τιμωρητική μέθοδος για τον παραδειγματισμό 

και την κατανόηση, ότι δεν θα πρέπει να επαναληφθεί ξανά το γεγονός της 

σύγκρουσης, καθώς μόλις το 5% των εκπαιδευτικών συμφώνησε με την άποψη αυτή, 

ενώ το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών προτίμησε να κρατήσει ουδέτερη στάση 

(40%), ενώ το υπόλοιπο 35% διαφώνησε απόλυτα με την εφαρμογή της 

συγκεκριμένης τεχνικής. 

 

5.3 Συσχετίσεις 

 

Μια πρώτη συσχέτιση που θα γίνει προσπάθεια να εντοπιστεί αφορά στο κατά 

πόσον οι συχνές συγκρούσεις μαθητών συνδέονται με τις καθημερινές συγκρούσεις 

μαθητών στο σχολικό περιβάλλον, μέσω των απαντήσεων που δόθηκαν από τους 

εκπαιδευτικούς της έρευνάς μας. Από τον δείκτη Spearman, ο οποίος 

χρησιμοποιήθηκε λόγω του ότι πρόκειται για δύο ordinal μεταβλητές, είναι φανερή η 

ύπαρξη ισχυρής θετικής συσχέτισης μεταξύ της καθημερινής και της συχνής 

εμφάνισης συγκρούσεων μεταξύ μαθητών στο σχολικό περιβάλλον. 
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Πίνακας 1: Συσχέτιση μεταξύ καθημερινής και συχνής εμφάνισης 

συγκρούσεων μεταξύ μαθητών 

 

Στη συνέχεια, θα εξεταστεί η συσχέτιση του φύλου των εκπαιδευτικών σχετικά 

με τις απόψεις τους κατά πόσον το φύλο είναι αυτό που καθορίζει την ύπαρξη ή την 

ένταση των συγκρούσεων, αλλά και την επιλογή του μαθητή ως προς το φύλο του για 

την έξαρση των συγκρούσεων, ανάλογα με τα κοινωνικά σχήματα, στα οποία τα 

παιδιά εκπαιδεύτηκαν από μικρά. 

Για να πραγματοποιηθεί αυτή η συσχέτιση, επειδή πρόκειται για δύο 

διαφορετικού τύπου μεταβλητές μεταξύ τους (nominal με ordinal), θα 

χρησιμοποιηθούν οι πίνακες διπλής εισόδου ή crosstabs, oι οποίοι έχουν ως εξής: 

 

Πίνακας 2: Πίνακες διπλής εισόδου συσχέτισης φύλου και συγκρούσεων 

μαθητών 

 

Με βάση τα στοιχεία των δύο πινάκων, φαίνεται ότι κατά κύριο λόγο οι άνδρες 

διαφώνησαν περισσότερο από τις γυναίκες σχετικά με το ότι το φύλο είναι αυτό που 
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καθορίζει τη σύγκρουση μεταξύ των μαθητών, καθώς οι διαφωνίες των ανδρών ήταν 

περισσότερες από αυτές των γυναικών, οι οποίες από την πλευρά τους συμφώνησαν 

περισσότερο από τους άνδρες στο ότι το φύλο παίζει καθοριστικό ρόλο για τη 

πραγματοποίηση συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών. 

Μια επίσης συσχέτιση που εξετάσαμε είναι κατά πόσον συνδέεται με το φύλο 

των εκπαιδευτικών το γεγονός, ότι μετά από μία σύγκρουση, προκύπτει 

αναδιαμόρφωση της σχέσης μεταξύ των μαθητών, αναδιαμόρφωση με τον εαυτό και 

προσωπική ωρίμανση, κάτι το οποίο επίσης εξετάστηκε μέσω των πινάκων διπλής 

εισόδου (cross tabs) 

Από τον πίνακα 2 είναι εμφανές, ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ φύλου και της 

ερώτησης αυτής, καθώς φαίνεται ξεκάθαρα ότι η πλειονότητα των γυναικών 

συμφωνεί με την άποψη αυτή, ενώ αντίστοιχα οι άνδρες εκπαιδευτικοί διαφωνούν με 

την προκύπτουσα αναδιαμόρφωση. 

 

Πίνακας 3: Πίνακες διπλής εισόδου συσχέτισης φύλου και προκύπτουσας 

αναδιαμόρφωσης της σχέσης μεταξύ των μαθητών, αναδιαμόρφωσης με τον εαυτό 

και προσωπική ωρίμανσης 

 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση παραγόντων (factor analysis) για τις 

ερωτήσεις 28 – 39, έτσι ώστε να εντοπιστεί η συσχέτιση μεταξύ των τεχνικών 

διαχείρισης των συγκρούσεων, που ζητήθηκε στους εκπαιδευτικούς να εκφράσουν τη 

γνώμη τους αναφορικά με την ανάγκη χρήσης τους. 

Όπως μπορεί να δει κανείς από τον πίνακα 4, ισχυρή θετική συσχέτιση 

παρατηρείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

✓ Μεταξύ των ερωτήσεων 35 (εξάρτησης της τεχνικής διαχείρισης 

συγκρούσεων από την απόφαση του διευθυντή) και 30 

(εξομάλυνση/παραχώρηση) 
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✓ Μεταξύ των ερωτήσεων 37 (ο διαμεσολαβητής επιδεικνύει σεβασμό 

προς τα αντιμαχόμενα μέλη, είναι ουδέτερο και αξιόπιστο πρόσωπο) και 32 

(συνεργασία), καθώς επίσης και  

✓ Μεταξύ των ερωτήσεων 35 (εξάρτησης της τεχνικής διαχείρισης 

συγκρούσεων από την απόφαση του διευθυντή)  και 33 (η στρατηγική συνδέεται 

με τη σχολική κουλτούρα) 

✓ Μεταξύ των ερωτήσεων 35 (εξάρτησης της τεχνικής διαχείρισης 

συγκρούσεων από την απόφαση του διευθυντή)  και 34 (επιλογή της 

στρατηγικής επίλυσης των μαθητικών συγκρούσεων εξαρτάται από το φύλο των 

μαθητών) που εμπλέκονται στη σύγκρουση), Μεταξύ των ερωτήσεων 36 

(ειρηνική επίλυση διαφορών με την εποικοδομητική επικοινωνία) και 37 (ο 

διαμεσολαβητής επιδεικνύει σεβασμό προς τα αντιμαχόμενα μέλη, είναι 

ουδέτερο και αξιόπιστο πρόσωπο) 

✓ Μεταξύ των ερωτήσεων 29 (χρήση εξουσίας) και 39 (εφαρμογή της 

τιμωρητικής μεθόδου). 

 

Πίνακας 4: Πίνακας συσχετίσεων ανάλυσης παραγόντων ερωτήσεων που 

συνδέονται με τις τεχνικές διαχείρισης των συγκρούσεων των μαθητών 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Παραπάνω, λοιπόν, διερευνήθηκε το ζήτημα της διαμεσολάβησης στα 

Δημοτικά σχολεία στις περιπτώσεις εφαρμογής τους στις συγκρούσεις ανάμεσα στους 

μαθητές με συγκεκριμένο τίτλο «Ενδοσχολικές συγκρούσεις μεταξύ μαθητών 

δημοτικού: η διαμεσολάβηση ως εργαλείο πρόληψης – αντιμετώπισης του 

φαινομένου. Μελέτη περίπτωσης: Δημοτικά σχολεία Παλαιοκάστρου Θεσ/νίκης». 

Από τη βιβλιογραφική και ερευνητική προσέγγιση του θέματος αυτού, συνοψίζονται 

τα εξής συμπεράσματα. 

Αναφορικά με την συχνότητα των συγκρούσεων ανάμεσα στους μαθητές, 

διαπιστώνεται ότι πρόκειται για ένα συχνό φαινόμενο στα σχολεία, επιβεβαιώνοντας 

τη βιβλιογραφία (Μόσχου, 2018). 

Ως προς τις αιτίες των συγκρούσεων ανάμεσα στους μαθητές,  αναφέρεται ότι 

είναι η διαφωνία μεταξύ τους, οι διαφορετικές τους πεποιθήσεις/ αξίες/ συμφέροντα, 

η δυσκολία συνεργασίας μεταξύ τους, η ύπαρξη στερεοτύπων και των 

προκαταλήψεων για ορισμένα μέτρα, σταθμά, αξίες και γνωρίσματα των άλλων 

ανθρώπων, η κακή επικοινωνία, το διαφορετικό κοινωνικό - οικονομικό υπόβαθρο το 

διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο, οι διαφορετικές μαθησιακές ικανότητες και οι 

διαφορετικές φιλικές κλίκες και η πρόκληση από μαθητές με συμπεριφορικά 

προβλήματα, επιβεβαιώνοντας τη βιβλιογραφία και προγενέστερες έρευνες (Ανδρέου 

και συν., 2016-7. Τέκος, 2009. Αθανασούλα- Ρέππα, 2008. Σαΐτη, 2002. Τριβίλας, 

1998. 

Σχετικά με τις συνέπειες των συγκρούσεων ανάμεσα στους μαθητές, αυτές είναι 

οι βιαιοπραγίες, οι ύβρεις, η αναγκαιότητα άμεσης παρέμβασης, οι καυγάδες, 

δυσφημίσεις, απειλές, εκβιασμοί, χάνεται η ενότητα, και οι αρμονικές και φιλικές 

σχέσεις μεταξύ τους, δεν χάνεται η εμπιστοσύνη μεταξύ τους, διαταράσσεται η ομαλή 

λειτουργία της σχολικής τάξης και μονάδας. Άξιο παρατήρησης είναι το γεγονός ότι 

δεν αποβλέπουν τα θετικά στοιχεία έπειτα από τις διαμαθητικές συγκρούσεις, 

επιβεβαιώνοντας προγενέστερες έρευνες και τη βιβλιογραφία (Τέκος, 2009. 

Μαυροσκούφης, 2007. Τριβίλας, 1998). 
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Οι τεχνικές διαχείρισης των συγκρούσεων ανάμεσα στους μαθητές που 

χρησιμοποιούνται είναι η τεχνική της αποφυγής, η μέθοδος της εξουσίας, χρήση της 

τακτικής της εξομάλυνσης / παραχώρησης, ο συμβιβασμός, η τεχνική της 

συνεργασίας, με τη μέγιστη ομοφωνία και ποσοστιαία συμφωνία των εκπαιδευτικών 

να ισχυρίζεται ότι εφαρμόζεται κατά κόρον η ειρηνική επίλυση των διαφορών μέσω 

της εποικοδομητικής επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων, ο οποίος 

διαμεσολαβητής είναι ουδέτερο, αξιόπιστο και αντικειμενικό πρόσωπο, που 

επιδεικνύει σεβασμό στα μέλη. 

Εν κατακλείδι,  φαίνεται ότι το φαινόμενο των συγκρούσεων μεταξύ των 

μαθητών λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις, συχνές, με τις αιτίες να εντοπίζονται σε 

λόγους που αφορούν στη μη ορθή ενημέρωση, καθοδήγηση, διαπαιδαγώγηση των 

μαθητών. Φαίνεται ότι έχουν ανάγκη από λήψη προληπτικών μέτρων, λοιπόν, για να 

μην επαναλαμβάνονται ανάλογες συμπεριφορές και με στόχο κυρίως την 

ευαισθητοποίησή τους στο διαφορετικό, το σεβασμό στη προσωπικότητα του 

συνανθρώπου και την εκμάθηση σε επικοινωνιακές δεξιότητες. Φυσικά και οι 

συνέπειες των συγκρούσεων ανάμεσά τους είναι μόνο αρνητικές και αφορούν στην 

εξέλιξη της σύγκρουση σε άλλη μορφή, σοβαρότερης και πιο επικίνδυνης για τη 

σωματική και ψυχική τους υγεία έντασης, με το κλίμα και τη λειτουργία του σχολείου 

να διαταράσσονται, ως αναμενόμενο. Τέλος, διαπιστώνεται ότι γίνεται χρήση 

ποικίλων τεχνικών παρέμβαση στις συγκρούσεις αυτές, με τη πλειοψηφία ωστόσο να 

συμφωνεί ότι βασική εφαρμογή γίνεται της διαμεσολάβησης, που μάλιστα 

χρησιμοποιείται κατά τρόπο αποτελεσματικό, όπως τεκμηριώθηκε βιβλιογραφικά. 

Είναι γεγονός ότι έχουν διεξαχθεί έρευνες σε μεγάλο αριθμό μάλιστα σχετικά 

με τις συγκρούσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε μαθητές του Δημοτικού σχολείου. 

Άλλωστε, οι συγκρούσεις αποτελούν ένα σύνηθες φαινόμενο ενδοσχολικά, οπότε 

ανήκει στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος, τόσο για τη Πρωτοβάθμια, 

όσο και για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στις έρευνες αυτές συστήνεται 

παρεμβατικός σχεδιασμός και πολλές φορές εφαρμόζεται αυτός, ώστε να διαπιστωθεί 

το κατά πόσο αποτελεσματική είναι η πρόταση που γίνεται ή για να προταθεί σε 

ανάλογες περιπτώσεις να εφαρμόζεται από τις σχολικές μονάδες, τη σχολική 

διοίκηση ή τους εκπαιδευτικούς.  
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Η πρωτοτυπία της συγκεκριμένης προσωπικής έρευνας, λοιπόν, έγκειται στο 

γεγονός ότι εξετάζεται για πρώτη φορά στον δήμο Ωραιοκάστρου της Δυτικής 

Θεσ/νίκης , όπου ανήκουν τα συγκριμένα σχολεία του Παλαιοκάστρου, το κατά πόσο 

εφαρμόζεται μία τεχνική παρέμβασης όσον αφορά τις ενδοσχολικές συγκρούσεις, 

αυτή, της διαμεσολάβησης. Που όπως προκύπτει εφαρμόζεται πλειοψηφικά από το 

σύνολο των εκπαιδευτικών των δύο σχολείων. Βέβαια δεν διερευνάται το κατά πόσο 

εφαρμόζεται στα υπόλοιπα  σχολεία του δήμου ή γενικά στα  σχολεία.  

Για το λόγο αυτό, προτείνεται η συνέχιση της μελέτης και ερευνητικής 

προσπάθειας στο ζήτημα του κατά πόσο εφαρμόζεται από τα σύγχρονα σχολεία η 

τεχνική της διαμεσολάβησης. Μάλιστα, θα μπορούσε να διερευνηθεί και το θέμα των 

αιτιών της μη εφαρμογής της, πχ για λόγους μη ενημέρωσης, μη γνώσης για το 

παρεμβατικό αυτό μοντέλο, για λόγους μη ειδικής επιμόρφωσης και ενημέρωσης των 

σημερινών εκπαιδευτικών ενδεχομένως κτλ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 

Το ερωτηματολόγιο που έχετε στα χέρια σας  αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

διπλωματικής μου έρευνας στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας του τμήματος  

Νηπιαγωγών, της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 

στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής, 

Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού- Διαμεσολάβηση», με βασικό 

αντικείμενο τη τεχνική της διαμεσολάβησης ως μέσο επίλυσης των συγκρούσεων. 

Βασικό θέμα της εργασίας μου είναι «Ενδοσχολικές συγκρούσεις μεταξύ μαθητών 

δημοτικού: η διαμεσολάβηση ως εργαλείο πρόληψης – αντιμετώπισης του 

φαινομένου. Μελέτη περίπτωσης: Δημοτικά σχολεία Παλαιοκάστρου Θεσ/νίκης». 

Απώτερος στόχος της επιλογής και διερεύνησης του θέματος αυτού είναι  

α) Να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των 

δημοτικών σχολείων Παλαιοκάστρου όσον αφορά τη συχνότητα, τις πηγές 
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σύγκρουσης καθώς και των περιστατικών βίας που εκδηλώνονται  μεταξύ των 

μαθητών –τριών στο χώρο του σχολείου.  

β) Να διερευνηθούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις 

ενδοσχολικές συγκρούσεις – περιστατικών βίας καθώς και η άποψή τους για τη 

σχολική διαμεσολάβηση ως μέσο πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου. 

Στα πλαίσια αυτά, αιτούμαι τη συγκατάβασή σας, τη συναίνεσή σας για τη 

συμμετοχής, με τη συμπλήρωση των ερωτημάτων που τίθενται ακολούθως, από τη 

δεύτερη σελίδα του εγγράφου αυτού. Είμαι υποχρεωμένη  να σας ενημερώσω ότι 

ακόμη και μετά από την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από εσάς, διατηρείται η 

ανωνυμία σας, οπότε μπορείτε να απαντήσετε απολύτως εμπιστευτικά, αφού 

μοναδικός στόχος είναι η διεξαγωγή της επιστημονικής μου μελέτης. Σας παρακαλώ, 

για τον λόγο αυτό, οι απαντήσεις σας να είναι ειλικρινείς και σύμφωνα με τη δική σας 

και μόνο εμπειρία. 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων. 

 

Α’ ΜΕΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1. Ηλικία 

21-30 

31-40 

41-50 

51-60 

60 και άνω 

 

2. Οικογενειακή κατάσταση: 

άγαμος/η 

έγγαμος/η 

διαζευγμένος/η 
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χήρος/α 

 

3. Προϋπηρεσία  (σε έτη):  

0-10 

11-20 

21-30 

31 και άνω 

 

4. Φύλο: 

άντρας                                   γυναίκα 

 

5. Επαγγελματική κατάσταση:  

μόνιμος/η                              αναπληρωτής/ια                                ωρομίσθιος/α 

         

6. Πρόσθετες σπουδές:  

δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Εξομοίωση 

Διδασκαλείο 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα 

Διδακτορικό δίπλωμα 

 

 

Β΄ ΜΕΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

(Οδηγίες: Παρακαλώ να σημειώσετε με ένα Χ ανάλογα με το πόσο συμφωνείτε ή όχι 

1= διαφωνώ απόλυτα 

2= διαφωνώ 

3= ούτε διαφωνώ,ούτε συμφωνώ 

4= συμφωνώ 

5= συμφωνώ απόλυτα 
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Α. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΩΝ 

  

                                                  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1. Συμβαίνουν συχνά συμβάντα συγκρούσεων, διενέξεων και εντάσεων μεταξύ 

των μαθητών 

     

2. Καθημερινά παρατηρώ φαινόμενα συγκρούσεων και άσκησης βίας μεταξύ 

των μαθητών του σχολείου μου 

     

Β. ΑΙΤΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

3. Ο φθόνος, ο ανταγωνισμός μπορεί να ωθήσουν σε σύγκρουση τους μαθητές 

μεταξύ τους  

     

4. Οι διαφορετικές τους απόψεις μπορεί να συμβάλλουν σε έκρηξη, σε ένταση, 

σε διαφωνία και τελικά σε σύγκρουση 

     

5. Λόγω διαφορετικών πεποιθήσεων, συμφερόντων και αξιών, προσωπικότητας 

και συνηθειών 

     

6. Εκδηλώνεται επειδή τα άτομα δυσκολεύονται να συνεργαστούν.      

7. Εκδηλώνεται σε περιπτώσεις που συμβαίνουν μεταβολές σε περιβαλλοντικές 

ή λειτουργικές δομές  

     

8. Εκδηλώνεται επειδή υπάρχει μεγάλη απογοήτευση και δυσαρέσκεια      

9. Είναι απόρροια των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων για ορισμένα 

μέτρα, σταθμά, αξίες και γνωρίσματα των άλλων ανθρώπων και 

συνανθρώπων του περιβάλλοντος τους  

     

10. Η κακή επικοινωνία διαμορφώνει κακές διαπροσωπικές σχέσεις και αυτό 

προκαλεί συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών  

     

11. Το διαφορετικό κοινωνικό- οικονομικό υπόβαθρο το διαφορετικό 

γνωστικό υπόβαθρο, οι διαφορετικές μαθησιακές ικανότητες και οι 

διαφορετικές φιλικές κλίκες είναι αιτία πρόκλησης συγκρούσεων μεταξύ των 

μαθητών  

 

     

12. Το φύλο είναι αυτό που καθορίζει την ύπαρξη ή την ένταση των 

συγκρούσεων, αλλά και την επιλογή του μαθητή ως προς το φύλο του για την 

έξαρση των συγκρούσεων, ανάλογα με τα κοινωνικά σχήματα, στα οποία τα 

παιδιά εκπαιδεύτηκαν από μικρά  

     

13. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των μαθητών για το ποιος θα λάβει τον ύψιστο 

βαθμό στη σχολική τάξη γεννά ανταγωνισμό και με τη σειρά του συγκρούσεις 
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μεταξύ των μαθητών  

14. Οι συγκρούσεις ξεκινούν από τις προκλήσεις των παιδιών με ιδιαιτερότητες       

15. Η σύγκρουση γεννιέται από μαθητές που έχουν συμπεριφορικά 

προβλήματα, είναι απείθαρχα και διακρίνονται για την αταξία και τη 

δυσκολία στις κοινωνικές τους συνδιαλλαγές και αλληλεπιδράσεις  

     

Γ. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Γ1. ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

16. Προκύπτουν πάντα βιαιοπραγίες, ακούγονται ύβρεις και απαιτείται κάποιος 

να επέμβει άμεσα να τους χωρίσει 

     

17. Συνήθως εξελίσσονται σε καυγά      

18. Συνήθως, κατά τις συγκρούσεις τους και μετά ακολουθούν δυσφημίσεις του 

ενός έναντι του άλλου, απειλές, εκβιασμοί 

     

19. Πάντα υπάρχει περιθωριοποίηση, απομόνωση του αντίπαλου μετά από τις 

συγκρούσεις 

     

20. Χάνεται η ενότητα, και οι αρμονικές και φιλικές σχέσεις μεταξύ τους      

21. Ακολουθούν βανδαλισμοί      

22. Μειώνονται οι μαθησιακές τους επιδόσεις       

23. Χάνεται η εμπιστοσύνη τους στους «αντιπάλους» τους      

24. Διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της σχολικής τάξης και μονάδας       

25. δεν τους αρέσει πλέον το σχολικό περιβάλλον, οι συνθήκες      

Γ2. ΘΕΤΙΚΕΣ 

26. Μετά από μία σύγκρουση, προκύπτει δημιουργικότητα       

27. Μετά από μία σύγκρουση, προκύπτει αναδιαμόρφωση της σχέσης μεταξύ των 

μαθητών, αναδιαμόρφωση με τον εαυτό και προσωπική ωρίμανση  

     

Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

28. Χρήση μεθόδου αποφυγής       

29. Χρήση εξουσίας      

30. Εξομάλυνση/ παραχώρηση       

31. Συμβιβασμός       
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32. Συνεργασία       

33. Η επιλογή της στρατηγικής εξαρτάται από τη σχολική κουλτούρα      

34. Η επιλογή της στρατηγικής επίλυσης των μαθητικών συγκρούσεων εξαρτάται από 

το φύλο των μαθητών που εμπλέκονται στη σύγκρουση  

     

35. Εξαρτάται από την απόφαση του διευθυντή, στο ποια τεχνική θα υπαγορεύσει να 

εφαρμόσω  

     

36. Ειρηνική επίλυση διαφορών με την εποικοδομητική επικοινωνία μεταξύ των 

εμπλεκομένων και του ουδέτερου σε στάση προς αυτούς διαμεσολαβητή  

     

37. Κατά την επίλυση, ο διαμεσολαβητής επιδεικνύει σεβασμό προς τα αντιμαχόμενα 

μέλη, είναι ουδέτερο και αξιόπιστο πρόσωπο, ενώ επίσης η συμμετοχή των 

αντιμαχόμενων μελών γίνεται με απόλυτο σεβασμό προς τον διαμεσολαβητή και 

εκούσια  

     

38. Νιώθω συμπάθεια, οίκτο προς το θύμα της ασκούμενης βίας και δεν μπορώ να 

είμαι αντικειμενικός/ σκληρός και αυστηρός μαζί του  

     

39. Εφαρμόζεται η τιμωρητική μέθοδος, ως μέθοδος παραδειγματισμού και 

κατανόησης ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


