
Ενδοσχολική Βία: Μορφές 
Επιθετικής Συµπεριφοράς

Επιθετικότητα : Ανθρώπινη συµπεριφορά που ενδέχεται να έχει
προσαρµοστική ή µη προσαρµοστική λειτουργία (Rodkin, Espelage & Hanish,
2015)

Ενδοσχολική Βία – Εκφοβισµός :

� Εκούσια, Απρόκλητη και Επαναλαµβανόµενη άσκηση Βίας από το
άτοµο - Θύτη προς το άτοµο – Θύµα µε σκοπό την επιβεβαίωση της
δύναµης-ελέγχου του Θύτη και τον εξευτελισµό, υποβιβασµό και
εξαναγκασµό του θύµατος σε ανεπιθύµητες πράξεις (Olweus,1994; Herba et

al. 2008; Bowes et al.2009; Salmivalli, 2010)

� Ο Εκφοβισµός είναι η εκούσια και συνειδητή επιθυµία να προκληθεί 
βλάβη σε κάποιο άτοµο και να του προκαλέσουν αισθήµατα πίεσης 
και στρες (Tattum & Tattum, 1992)

� Ο εκφοβισµός προϋπόθέτει οικειότητα και αναφέρεται σε
ασυµµετρικές σχέσεις (Østvik & Rudmin, 2001)



Μορφές Ενδοσχολικού Εκφοβισµού
(Olweus Bullying Prevention Program, 2007)

� Λεκτικός Εκφοβισµός

� Σωµατική Βία

� ∆ιαδικτυακός - Ηλεκτρονικός Εκφοβισµός

� Σεξουαλική Παρενόχληση

� Οπτικός Εκφοβισµός

� Κοινωνικός Εκφοβισµός

� Ρατσιστικός Εκφοβισµός

� Εκβιασµός



Ενδοσχολική Βία - Εκφοβισµός

Στατιστικά ∆εδοµένα: 1 στους 3 µαθητές
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έχει υπάρξει θύµα
ενδοσχολικού εκφοβισµού. 1 στους 2 µαθητές έχουν
γίνει µάρτυρες ενδοσχολικού εκφοβισµού (Ιντζέ, 2014)

Αγόρια: πιο συχνή η σωµατική/λεκτική βία, Κορίτσια:
πιο συχνός ο κοινωνικός εκφοβισµός (Lyznicki et al. 2004)

Λόγοι άσκησης Ενδοσχολικής Βίας (Sahin & Sarı, 2010) :

� Έλλειψη σεβασµού, αποδοχής, αγάπης,εκτίµησης στο
οικογενειακό πλαίσιο

� Ενδοοικογενειακή βία – Πρότυπα επιθετικής
Συµπεριφοράς Γονέων

� Αντίληψη Εαυτού ως “µη-πετυχηµένος”

Επιθυµία για έλεγχο και σεβασµό



Ενδοσχολική Βία & Ψυχοπαθολογία

� Εµπειρίες ενδοσχολικής βίας στην παιδική ηλικία αυξάνουν
την πιθανότητα για εµφάνιση Ψυχοπαθολογίας όπως
(Lowinsky, 2013)

Αντικοινωνική & Οριακή ∆ιαταραχή Προσωπικότητας,
∆ιαταραχές της ∆ιάθεσης, Αγχώδεις ∆ιαταραχές
Κατάχρηση Ουσιών, Ψυχωτικές ∆ιαταραχές

� Επιπλέον επιπτώσεις για τα θύµατα:

Σωµατικά συµπτώµατα (Bosworth, Espelage & Simon, 1999)

Αυτοκτονικός ιδεασµός (Rigby, 2003)

Θυµός, ανασφάλεια, αϋπνία, ανηδονία, απαισιοδοξία
(Delfabroet et al, 2006; Kaudemir, 2006; Newman, Holden & Delville, 2005)



Εξελικτικές ∆ιαδροµές

� Ενδοοικογενειακή βία (ως Θύµα/Παρατηρητής) →
Συµπεριφορές ενδοσχολικής βίας → Βία στη
συντροφική - οικογενειακή ζωή (Lowinsky, 2013)

� Η βία και ο εκφοβισµός δεν περιορίζονται στη σχολική
ζωή αλλά εκτείνονται και σε άλλα πλαίσια:

�Βία και Εκφοβισµός στην οικογένεια (McKinnon – Lewis, Starnes, Volling &

Johnson, 1997)

�Βία & Εκφοβισµός στο πλαίσιο της εργασίας (Ortega, Høgh,

Pejtersen & Olsen, 2009)

�Βία και Εκφοβισµός στο στρατιωτικό πλαίσιο (Østvik & Rudmin,

2001)


