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Η επιθετικότητα των μαθητών

•Παγκόσμιο φαινόμενο και ενδημικό
•Στόχοι: συμμαθητές και εκπαιδευτικοί
•Αντίδραση προς αυτόν τον τύπο 
σχολείου
•Διαταράσσει την ομαλή διεξαγωγή της 
διδασκαλίας
•Αύξηση των περιστατικών.
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Αίτια-προέλευση της επιθετικότητας

• Η εξουσία του δασκάλου

• Η αδυναμία ή/και η άρνηση του μαθητή να πειθαρχήσει 
και να αποδεχθεί τη σχολική κουλτούρα 

• Απόδοση στερεοτύπων και ετικετών 

• Αγνόηση της προσωπικότητας του παιδιού κατά την 
αξιολόγηση 

• Διάψευση/ματαίωση των προσδοκιών των παιδιών για το 
δάσκαλό τους 

• Η επιθετικότητα του εκπαιδευτικού.                   (Βερνάρδος, 2013). 
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Ταξινόμηση της Επιθετικότητας

•Συντελεστική ή Προληπτική–Αντιδραστική                        
(Valand, 2017)

•Συντελεστική–Αντιδραστική–Εχθρική

(Χαλάτσης, 2008)
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Οι μαθητές με προληπτική επιθετικό-
τητα κερδίζουν σε κύρος ανάμεσα στους 
συμμαθητές τους, όταν μειώνουν την 
εξουσία του καθηγητή         (Vaaland & Roland, 2013) 
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Η προληπτική επιθετικότητα



Σκοπός της έρευνας
Να διερευνηθούν απόψεις, στάσεις και 
αυτοδηλούμενες συμπεριφορές ή 
προθέσεις συμπεριφοράς καθηγητών 
που εργάζονται σε γυμνάσια της 
χώρας, σχετικά με το φαινόμενο της 
επιθετικής συμπεριφοράς 
μαθητών/μαθητριών προς καθηγητές.



Επιλογή ερευνητικής μεθόδου

•Εμπειρική έρευνα 

•Ποσοτική μεθοδολογία

•Συγκέντρωση ποσοτικών δεδομένων 

•Ανάλυση με στατιστικά εργαλεία και 
μεθόδους

•Ερμηνεία των αποτελεσμάτων.



Ερευνητικά ερωτήματα

1. Δέχτηκαν οι καθηγητές που εργάζονται σε γυμνάσιο κάποιας μορφής βία;

Αν ναι, πώς αντιμετώπισαν το ζήτημα; Από ποιους περίμεναν βοήθεια;

Έλαβαν αυτή τη βοήθεια;

2. Υπάρχει συσχέτιση της ειδικότητας του καθηγητή με την επιθετικότητα

προς αυτόν;

3. Υπάρχει συσχέτιση της ηλικίας του καθηγητή με την επιθετικότητα εκ

μέρους των μαθητών/μαθητριών;

4. Μπορεί να σκιαγραφηθεί ένα «προφίλ» του καθηγητή που αντιμετωπίζει

προβλήματα με τη διδακτική διαδικασία και με επιθετικότητα προς αυτόν;



Ο πληθυσμός

Ο πληθυσμός ήταν οι καθηγητές γυμνασίων κατά τη 
σχολική χρονιά 2017-18. 

Επιλογή ερευνητικής περιοχής.

Για την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος και την όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη γενίκευση των αποτελεσμάτων της έρευνας, 
ορίστηκε όλη η επικράτεια ως πηγή άντλησης του δείγματος.

Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν προαιρετική

Το εργαλείο της έρευνας ήταν ένα ψηφιακό ερωτηματολόγιο 
(google form).



•Δείγμα ευχέρειας/ευκολίας 
•Διαδικτυακοί εθελοντές εκπαιδευτικοί
•Αποστολή συνδέσμου του 
ερωτηματολογίου
•Δειγματοληψία χιονοστιβάδας (Snowball 
Sampling).

Δειγματοληψία
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Συμπληρώθηκαν 174 ερωτηματολόγια.
Τα έγκυρα ήταν συνολικά 171 (Ν=171)
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• Ηλεκτρονικό εργαλείο-ερωτηματολόγιο με 19 ερωτήσεις 
κλειστού τύπου και μια ανοικτού.

• Οι ερωτήσεις:  4 αφορούσαν δημογραφικά στοιχεία, οι 
υπόλοιπες 15 ήταν ερωτήσεις κλειστού τύπου που επιδέχονταν 
4 ή περισσότερες επιλογές απαντήσεων.

• Ανεξάρτητες μεταβλητές (φύλο, ηλικία, είδος γυμνασίου, τάξη 
όπου διδάσκει, ειδικότητα).

• Οι εξαρτημένες μεταβλητές αφορούν τις απόψεις, στάσεις, 
αυτοδηλούμενες συμπεριφορές και πρόθεση συμπεριφοράς 
των καθηγητών/τριών, που περιγράφονται με ερωτήσεις 
πολλαπλών επιλογών ή τύπου κλίμακας Likert.

Το εργαλείο της έρευνας
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α) Να είναι καθηγητές/τριες Γυμνασίου

β) Να είναι εν ενεργεία 

γ) Να υπάρχει αναλογικός αριθμός γυναικών-
ανδρών (δεν επιτεύχθηκε)

δ) Να υπάρχει αναλογικός αριθμός 
καθηγητών/τριών Γυμνασίου που εργάζονται 
στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα (δεν 
επιτεύχθηκε).

Κριτήρια επιλογής του δείγματος
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Οι έλεγχοι έδειξαν ότι η κατανομή του δείγματος 
δεν ακολουθεί κανονικότητα 

και γι’ αυτό χρησιμοποιήσαμε μη παραμετρικούς 
ελέγχους.

Κατανομή και κανονικότητα
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•Μικρό χρονικό περιθώριο απαντήσεων
(30 Μαΐου - 10 Ιουνίου 2018)

•Μικρό μέγεθος δείγματος (171)

•Μέθοδος δειγματοληψίας (διαδικτυακή)

•Μη αναλογική εκπροσώπηση των φύλων

•Αδυναμίες (πιθανές) του ερευνητικού 
εργαλείου.

Περιορισμοί της έρευνας
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Συχνότητα Ποσοστό
Άνδρας 51 30
Γυναίκα 120 70
Σύνολο 171 100

Φύλο
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Ηλικία Συχνότητα Ποσοστό

<30 1 0,6

30-40 20 11,7

41-50 58 33,9

51-60 86 50,3

>60 6 3,5

Σύνολο 171 100

Α
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Ηλικία
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Στην Έρευνά μας Πανελλαδικά

συχνότητα Ποσοστό % συχνότητα Ποσοστό %

Αττική 109 63.7
11.922 30.6

Επαρχία 62 36.3 27.007 69.4

171 100 38.929 100Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
Συχνότητες και ποσοστά καθηγητών στην 
έρευνα  και πανελλαδικά
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Συχνότητα Ποσοστό ΚΑΝΕΠ
ΘΕΟΛΟΓΟΙ 8 4,7 5,6

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 45 26,3 26,8

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 15 8,8 10,8

ΦΥΣΙΚΩΝ 31 18,1 12

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 34 19,9 15,5

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 10 5,8 8,2

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 5 2,9 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 2,9 5,8

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚ 10 5,9 1,4

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 8 4,7 6,9

Σύνολο 171 100 100
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Ειδικότητες
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Κύρια ευρήματα

21 /29



Συσχέτιση Ειδικότητας με Ηλικία και Βία από άλλους

Ηλικία

Βία από 

άλλους

Ειδικότητα Correlation 

Coefficient

-,220** ,205**

Sig. (2-tailed) ,004 ,007

N 171 171
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Συσχέτιση φύλου, τάξης διδασκαλίας και σοβαρής μορφή βίας

Πιο σοβαρή μορφή βίας 

μαθητών

Φύλο Correlation 

Coefficient

,202**

Sig. (2-tailed) ,008

N 171

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Πόσοι μαθητές ανά τμήμα εκδηλώνουν επιθετική 
συμπεριφορά έναντι των καθηγητών τους;

Συχνότητα Ποσοστό%

Κανένας 46 26,9

Ένας (1) 61 35,7

Δύο έως τέσσερις (2-4) 58 33,9

Πέντε έως οκτώ (5-8) 6 3,5

Σύνολο 171 100

24 /29



Πόσες φορές έχετε δεχτεί εσείς επιθετική συμπεριφορά από 
μαθητή/μαθήτρια;

Συχνότητα Ποσοστό%

Ποτέ 72 42,1

Μία φορά (1) 46 26,9

Δύο ως πέντε φορές (2-5) 40 23,4

Πέντε έως δέκα(5-10) 

φορές

6 3,5

Περισσότερες από δέκα 

φορές (>10)

7 4,1
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Πόσοι μαθητές;                   Πόσο συχνά εσάς;

Συχνότητα Ποσοστό%

Κανένας 46 26,9

Ένας 61 35,7

Δύο έως 

τέσσερις

58 33,9

Πέντε έως 

οκτώ

6 3,5

Σύνολο 171 100
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Συχνότητα Ποσοστό%

Ποτέ 72 42,1

Μία φορά 46 26,9

Δύο ως πέντε 

φορές

40 23,4

Πέντε έως 

δέκα φορές

6 3,5

Περισσότερες 

από δέκα 

φορές

7 4,1

Σύνολο 171 100



Ποιες μορφές βίας έχετε δεχτεί εσείς προσωπικά; 

Συχνότητα Ποσοστό%

Απειλή για την άσκηση κάποιας – οποιασδήποτε μορφής βίας 37 21,6

Λεκτική βία (προσβολή, υποτιμητική αναφορά, βρισιά, 

χυδαιολογία)

70 41

Σωματική βία (σπρώξιμο, χτύπημα με χέρια ή πόδια, κτλ) 2 1,2

Καταστροφή περιουσιακού στοιχείου (όπως τα προηγούμενα) 4 2,3

Απόπειρα κλοπής 6 3,5

Κλοπή περιουσιακού στοιχείου (κινητό, τάμπλετ, λάπτοπ, γυαλιά 2 1,2

Άλλο 19 11,1

Δεν ξέρω /δεν απαντώ 31 18,1

Σύνολο 171 100
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Υπουργείο Παιδείας ΗΠΑ 

1995 --- 1999 

•το 20% των καθηγητών δημοσίων 

σχολείων δήλωσαν ότι κακοποιήθηκαν λεκτικά, 

•το 8%  δέχτηκε απειλές για σωματική βία,

•2% δέχτηκε σωματική επίθεση στα σχολεία

(Kondrasuk et al. 2005, U.S. Department of Education,, 2000).
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Συχνότητα
Ποσοστό

%

Ναι 145 84,8

Όχι 24 14,0

Δεν γνωρίζω 2 1,2

Σύνολο 171 100
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τα
Έγινε συζήτηση στο σύλλογο διδασκόντων;
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Συχνότητα
Ποσοστό

%

Ναι 142 83,0

Όχι 22 12,9

Δεν γνωρίζω 7 4,1

Σύνολο 171 100

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
Έγινε προσπάθεια να επιλυθεί το πρόβλημα;
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Συχνότητα
Ποσοστό

%

Ναι 39 22,8

Όχι 119 69,6

Δεν γνωρίζω 13 7,6

Σύνολο 171 100

Α
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τα
Θεωρείτε ότι επιλύθηκε το πρόβλημα;
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Από ποιον θα περιμένατε βοήθεια για την 
επίλυση του προβλήματος αυτού;

Συχνότητα
Ποσοστό 

%

Από τη διεύθυνση του Σχολείου (Διευθυντής-Υποδιευθυντής) 114 66,7

Από το Σύλλογο Διδασκόντων 20 11,7

Από τους γονείς των μαθητών που ασκούν βία 17 9,9

Από τους γονείς των υπόλοιπων μαθητών της τάξης 1 0,6

Από υπερκείμενες δομές (Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Σχολικός 

Σύμβουλος
5 2,9

Από κανέναν 11 6,4

Άλλο 1 0,6

Δεν ξέρω/δεν απαντώ 2 1,2
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σ
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Από ποιον πήρατε τη βοήθεια που περιμένατε;

Συχνότητα
Ποσοστό

%

Από τη διεύθυνση του Σχολείου (Διευθυντής-Υποδιευθυντής) 82 48

Από το Σύλλογο Διδασκόντων 11 6,4
Από τους γονείς των μαθητών που ασκούν βία 9 5,3
Από τους γονείς των υπόλοιπων μαθητών της τάξης 3 1,8
Από υπερκείμενες δομές (Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Σχολικός 

Σύμβουλος)
5 2,9

Από κανέναν 46 27
Άλλο 1 0,6
Δεν ξέρω/δεν απαντώ 13 7,6
Κενό 1 0,6
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σ
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α
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Παράγοντες ομαλής μαθησιακής διαδικασίας

•Η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού

•Οι διαπροσωπικές σχέσεις

•Ο τρόπος οργάνωσης της σχολικής τάξης

•Τα πρώτα μηνύματα στο ξεκίνημα της σχολικής 
χρονιάς

•Η ποιότητα του μαθήματος

•Τα μέσα στήριξης της επιθυμητής συμπεριφοράς.



Bullying στην ψηφιακή τάξη 
την εποχή του Κορονοϊού

(cyberbullying)
Βασίλης Ψαλλιδάς

Ευχαριστούμε για την υπομονή σας
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