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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Το φαινόµενο της επιθετικότητας στο σχολείο 
 

Όπως γνωρίζουµε, η λειτουργία του σχολείου είναι συνυφασµένη µε την 

τήρηση µιας σειράς κανόνων, θεσπισµένων αφενός από την πολιτεία και αφετέρου 
από το ίδιο το σχολείο, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητές του. Η πειθαρχία σ’ αυτούς 
τους κανόνες είναι απαραίτητο συστατικό για την καλή λειτουργία και µαθησιακή 

αποτελεσµατικότητα του σχολείου, αλλά παράλληλα σχετίζεται άµεσα και µε το έργο 
της αγωγής, µε την κοινωνικοποίηση των µαθητών και την εσωτερίκευση από αυτούς 
αρχών και αξιών που θα τους βοηθήσουν να συγκροτήσουν την προσωπικότητά τους 
και να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο οµαλά και δηµιουργικά.  

Από τα µέσα της δεκαετίας του 1990, αυτό που έχει απασχολήσει σε µεγάλο 

βαθµό τους ερευνητές στα περισσότερα κράτη της Ευρώπης είναι η βία και η 
επιθετικότητα των µαθητών στο χώρο του σχολείου. […] 

Μια µορφή βίας που εµφανίζεται συχνά στο σχολείο είναι ο εκφοβισµός 
(bullying) ή η θυµατοποίηση (victimization). Ο σχολικός εκφοβισµός / θυµατοποίηση 
είναι οι δύο όροι που έχουν µεταφραστεί από τον αγγλικό όρο «Bullying», 
παρατηρούνται στο σχολικό περιβάλλον και δυσχεραίνουν την προσαρµογή των 

παιδιών. Πιο συγκεκριµένα, µε τον όρο «θυµατοποίηση» αποδίδουµε τον αγγλικό όρο 
«victimization» που είναι αποτέλεσµα εκφοβισµού (Bullying), δηλαδή µιας 
συγκεκριµένης µορφής επιθετικής συµπεριφοράς µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Οι 

βασικές προϋποθέσεις για τη χρησιµοποίηση του όρου είναι η επανάληψη αυτών των 
ενεργειών µε σταθερή συχνότητα και µεθόδευση προς τους πιο αδύναµους µαθητές.  

Σύµφωνα µε τον Olweus, ο εκφοβισµός µπορεί να οριστεί µε τον ακόλουθο 
τρόπο: «ένας µαθητής γίνεται αντικείµενο εκφοβισµού ή θυµατοποιείται όταν 
υποβάλλεται, κατ’ επανάληψη και κατ’ εξακολούθηση, σε αρνητικές ενέργειες από 

έναν ή περισσότερους άλλους µαθητές». Η αρνητική ενέργεια µπορεί να είναι λεκτική 
(πειράγµατα, απειλές, ειρωνείες κ.ά.), σωµατική (χτυπήµατα, σπρώξιµο, κ.ά.), όπως 
και ψυχολογική (συκοφάντηση, αποκλεισµός από οµάδα, αποµόνωση κ.ά.). […] 

Η σηµασία του σχολικού εκφοβισµού για την κοινωνία έχει οδηγήσει πολλούς 
ερευνητές στη διερεύνηση και την αναζήτηση των παραγόντων και των κοινωνικών 
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συνθηκών που τον προκαλούν ή και τον ευνοούν. […] Συγκεκριµένα, µαθητές, των 
οποίων το κοινωνικό υπόβαθρο, οι γνωστικές τους ικανότητες και το γλωσσικό ή 

πολιτισµικό υπόβαθρο διαφέρει ή αποκλίνει από το αντίστοιχο των άλλων µαθητών 
της τάξης, βρίσκονται σε αυξηµένο κίνδυνο τόσο ως δράστες όσο και ως θύµατα 
σχολικής βίας και εκφοβισµού. Από εµπειρικά δεδοµένα, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο 

βαθµός, κατά τον οποίο ορισµένα παιδιά θυµατοποιούνται, επηρεάζεται από το αν 
είναι µέλη κάποιας µειονότητας ή αν αποκλίνουν από αυτό που θεωρείται προέχον 
οµαδικό πρότυπο σε θέµατα συµπεριφοράς, εξωτερικών χαρακτηριστικών, 
οικογενειακής προέλευσης και τόσων άλλων. […] 

Επίσης, η µεταβλητή «κοινωνικό φύλο» (gender) έχει επισηµανθεί από όλες 

σχεδόν τις έρευνες. Τα αγόρια έχουν περισσότερες πιθανότητες εµπλοκής σε 
περιστατικά σχολικής βίας (ως θύµατα και ως θύτες) συγκριτικά µε τα κορίτσια, µια 
διαπίστωση που αναµφίβολα συνδέεται µε τη διαδικασία της διαφορικής 
κοινωνικοποίησης. Όπως αναφέρουν οι ∆εληγιάννη-Κουϊµτζή και Σακκά, «το 

σχολείο αποτελεί φορέα κοινωνικοποίησης που προωθεί, στηρίζει και αναπαράγει την 
κυρίαρχη άποψη για το πώς πρέπει και πώς δεν πρέπει να συµπεριφέρονται τα δύο 
φύλα και δοµεί ηγεµονικές ανδρικές και γυναικείες ταυτότητες». […] 

Σύµφωνα µε τη θεωρία της κοινωνικής µάθησης, παιδιά που γίνονται µάρτυρες 
βίαιης συµπεριφοράς µεταξύ των γονέων τους έχουν περισσότερες πιθανότητες να 

µάθουν και να αντιγράψουν αυτά τα επιθετικά πρότυπα συµπεριφοράς. Η έκθεση σ’ 
αυτές τις µορφές συµπεριφοράς µπορούν να επηρεάσουν την εικόνα του παιδιού γύρω 
από την επιθετική συµπεριφορά και να τη θεωρήσουν ως µια αποδεκτή µορφή και 
µέθοδο αντιµετώπισης συγκρούσεων. 

Τέλος, σχετικά µε την επίδραση των συνοµηλίκων στην εκδήλωση βίαιης και 

επιθετικής συµπεριφοράς, υπάρχουν πλούσια ερευνητικά δεδοµένα. Στις έρευνες για 
τη σχολική βία και τον εκφοβισµό επισηµαίνεται η επίδραση της οµάδας των 
συνοµηλίκων στην άσκηση της βίας και τα «παιχνίδια εξουσίας» µεταξύ των 
συνοµηλίκων, την ιεράρχηση των φίλων, τη θέση του µαθητή στην οµάδα των 
συνοµηλίκων του, τις αξίες, τις στάσεις και συµπεριφορές της οµάδας.  

Ελένη ∆. Τρίγκα – Μερτίκα, Σχολική Βία, εκδόσεις Γρηγόρη,  

Αθήνα 2011, σελ. 37, 41, 50-51. 
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ΘΕΜΑΤΑ 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειµένου µε 100-120 λέξεις. 

Μονάδες 25 

Β1. «Το σχολείο αποτελεί φορέα κοινωνικοποίησης που προωθεί, στηρίζει και 

αναπαράγει την κυρίαρχη άποψη για το πώς πρέπει και πώς δεν πρέπει να 
συµπεριφέρονται τα δύο φύλα και δοµεί ηγεµονικές ανδρικές και γυναικείες 
ταυτότητες»: Να αναπτύξετε το νόηµα της περιόδου µε 70-80 λέξεις. 

Μονάδες 11 

Β2. Να επισηµάνετε τρία χαρακτηριστικά γνωρίσµατα επιστηµονικού λόγου στο 

κείµενο που σας δίνεται. 

Μονάδες 6 

Β3. Η συγγραφέας χρησιµοποιεί ως τρόπο πειθούς, εκτός των άλλων, και την 
επίκληση στην αυθεντία. Να εντοπίσετε δύο περιπτώσεις επίκλησης στην 
αυθεντία (µονάδες 2) και να δικαιολογήσετε τη χρήση τους (µονάδες 4). 

Μονάδες 6 

Β4. Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: 

συνυφασµένη, εµφανίζεται, αποτέλεσµα, αναµφίβολα, συγκρούσεων. 

Μονάδες 5 

Β5. α) Συγκεκριµένα, Επίσης, Τέλος: Ποια νοηµατική σχέση εκφράζει η 
χρήση καθεµιάς από τις παραπάνω λέξεις;  

Μονάδες 3 

β) Να αιτιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών στις παρακάτω 
περιπτώσεις:  

«θυµατοποίηση» 

«ένας µαθητής γίνεται αντικείµενο εκφοβισµού ή θυµατοποιείται όταν 

υποβάλλεται, κατ’ επανάληψη και κατ’ εξακολούθηση, σε αρνητικές 
ενέργειες από έναν ή περισσότερους άλλους µαθητές» 

Μονάδες 4 

Γ. Φαινόµενο που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία το τελευταίο διάστηµα είναι ο 
σχολικός εκφοβισµός. Σε σχετική ηµερίδα που διοργανώνει το σχολείο σας 

εκφωνείτε οµιλία (500-600 λέξεις) στην οποία καταγράφετε τις συνέπειες του 
σχολικού εκφοβισµού και προτείνετε τρόπους αντιµετώπισής του. 

Μονάδες 40 

Σας ευχόµαστε επιτυχία!!! 


