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Η ΒΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΔΙΑ 
 

ΟΗ ΓΟΝΔΗΣ ΓΔΝ ΓΝΩΡΗΕΟΥΝ  ΓΗΑ ΤΖ ΒΗΑ ΣΤΑ ΣΦΟΛΔΗΑ 

Σύκθσλα κε δεκνζθόπεζε ηνπ 

Υπνπξγείνπ Παηδείαο, πνπ αλαθνηλώζεθε 

ηελ Τεηάξηε, κόλνλ έλαο ζηνπο ηξεηο 

γνλείο πνπ ξσηήζεθαλ είλαη ελήκεξνο γηα 

ηα βίαηα πεξηζηαηηθά ζηα νπνία 

εκπιέθνληαη ηα παηδηά ηνπο. 

 Η δεκνζθόπεζε, έγηλε ζην δηάζηεκα 

από ην Δεθέκβξην ηνπ 1994 σο ηνλ 

Ιαλνπάξην ηνπ 1995, ζε 19.000 πεξίπνπ 

γνλείο, εθπαηδεπηηθνύο θαη παηδηά ηνπ 

Δεκνηηθνύ, ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ 

Λπθείνπ, όπνπ θαηαγξάθεθαλ 

πεξηζηαηηθά  βίαο. 

 Η δεκνζθόπεζε,  ε πξώηε ηνπ είδνπο 

ηεο, πνπ δηεμήρζε από ην Υπνπξγείν, 

θάιπςε καζεηέο από ηελ Τεηάξηε ηάμε 

θαη πάλσ. Σύκθσλα κε ηελ έξεπλα 22% 

ησλ παηδηώλ ηνπ Δεκνηηθνύ ζρνιείνπ πνπ 

ξσηήζεθαλ είπαλ όηη έρνπλ πέζεη ζύκαηα 

βίαο , ζε ζύγθξηζε κε ην 13% ησλ παηδηώλ 

ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ην 4% ησλ καζεηώλ 

ηνπ Λπθείνπ. 

 Από ηελ άιιε πιεπξά πεξίπνπ 26% 

ησλ παηδηώλ ηνπ Δεκνηηθνύ ζρνιείνπ 

παξαδέρηεθαλ όηη έρνπλ αζθήζεη βία, κε 

ην πνζνζηό απηό λα κεηώλεηαη ζην 20% 

γηα ηα παηδηά ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ζην 6% 

γηα ηνπο καζεηέο ηνπ Λπθείνπ. 

 Μεηαμύ απηώλ πνπ απάληεζαλ όηη 

πξνθάιεζαλ βίαηα επεηζόδηα, ζε πνζνζηό 

39 έσο 65%, είπαλ όηη θαη νη ίδηνη ππήξμαλ 

ζύκαηα ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ. 

 Η δεκνζθόπεζε  έδεημε όηη 37% ησλ 

γνλέσλ ησλ παηδηώλ ηνπ Δεκνηηθνύ 

ζρνιείνπ ήηαλ ελήκεξνη γηα ηελ 

θαθνπνίεζε πνπ είραλ ππνζηεί ηα παηδηά 

ηνπο. Τν πνζνζηό ήηαλ 34% γηα ηνπο 

γνλείο ησλ παηδηώλ ηνπ Γπκλαζίνπ θαη 

18% γηα ηνπο γνλείο ησλ καζεηώλ ηνπ 

Λπθείνπ. 

Από ηνπο γνλείο πνπ ήηαλ ελήκεξνη, 

14% κέρξη 18% είπαλ όηη ην έκαζαλ από 

ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Σύκθσλα κε ηε 

δεκνζθόπεζε  κόλν 3 έσο 4% ησλ γνλέσλ 

ελεκεξώζεθαλ από ηα παηδηά ηνπο. 

 Η έξεπλα έδεημε επίζεο όηη 42% ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ηνπ Δεκνηηθνύ ζρνιείνπ 

δελ γλσξίδνπλ γηα ηε βία ζην ζρνιείν 

ηνπο. Η αλαινγία ηέηνησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ήηαλ 29% ζην Γπκλάζην θαη 69% ζην 

Λύθεην. 

 Εξσηεζέληεο γηα ηελ αηηία ηεο βίαο, 

85% πεξίπνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

αλέθεξαλ ηελ έιιεηςε αγσγήο από ην 

ζπίηη. Πνιινί γνλείο αλέθεξαλ σο θύξηα 

αηηία ηελ έιιεηςε αίζζεζεο δηθαηνζύλεο 

θαη ζπκπόληαο αλάκεζα ζηα παηδηά. 

 Έλαο εθπξόζσπνο ηνπ Υπνπξγείνπ 

Παηδείαο είπε όηη ηα πνξίζκαηα δείρλνπλ 

όηη γνλείο θαη δάζθαινη ζα έπξεπε λα 

είραλ ζηελόηεξε επαθή κε ηα παηδηά, γηα 

λα πξνιακβάλνπλ ηέηνηεο θαηαζηάζεηο. 

 Η βία ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ έγηλε 

κείδνλ ζέκα ζηελ Ιαπσλία, αθνύ έλαο 

13ρξνλνο ν Κηγηνηέξνπ Οθνύρη 

θξεκάζηεθε ζην Νίρην, ηε Ννκαξρία ηνπ 

Ατρί, ζηα ηέιε ηνπ 1994, αθήλνληαο έλα 

ζεκείσκα πνπ έιεγε όηη νη ζπκκαζεηέο 

ηνπ ηνλ είραλ θαη’ επαλάιεςε βνπηήμεη ζ’ 

έλα θνληηλό πνηάκη θαη ηνπ απνζπνύζαλ 

ρξήκαηα. 

Η απηνθηνλία απηή παξαθίλεζε ην 

Υπνπξγείν Παηδείαο λα εθδώζεη κηα αλα-

θνξά γηα ηε βία ζην ζρνιείν, ην Μάξηην 

ηνπ 1995, πηέδνληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

λα απαγνξεύζνπλ ζηνπο ηαξαμίεο λα 

έξρνληαη ζην ζρνιείν. 

Πεγή: The Japan Times Ltd., Τόθηο, 23 Μαΐοσ 1996 
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Τν άξζξν ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο δεκνζηεύηεθε ζε γηαπωλέδηθε εθεκεξίδα ηνπ 
1996. Να αλαθεξζείηε ζ’ απηό, γηα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάηω εξωηήζεηο. 

Δρώτηση 1: Η ΒΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΔΙΑ 

Γηαηί ηο άρζρο αλαθέρεη ηο ζάλαηο ηοσ Κηγηοηέροσ Οθούτη; 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Δρώτηση 2: Η ΒΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΔΙΑ 

Ποηο είλαη ηο ποζοζηό ηωλ δηδαζθόληωλ ζε θάζε ηύπο ζτοιείοσ ποσ δελ είλαη 
ελήκεροη όηη οη καζεηές ηοσς είταλ πέζεη ζύκαηα βηαηόηεηας; 

Κσθιώζηε ηο ζτήκα (Α, Β, Γ ή Γ), ηο οποίο αληηπροζωπεύεη θαιύηερα ασηά ηα ηρία 
ποζοζηά. 

   

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σεκείωζε. Από Δηεζλέο Πξόγξακκα γηα ηελ Αμηνιόγεζε ηωλ Μαζεηώλ- PISA (ζει. 76-77), από Κέληρο 

Δθπαηδεσηηθής Έρεσλας, 2007, Αζήλα: Δπηάιοθος Α.Β.Δ.Δ. (πξνζαξκνγή)  
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Η ΒΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΔΙΑ 

 
ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 1 

 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Σσζτεηίδεη ηο περηζηαηηθό ηες ασηοθηολίας κε ηελ αλεζστία ηοσ θοηλού 
θαη/ή ηε δεκοζθόπεζε. Η ζύλδεζε κπορεί λα αλαθέρεηαη άκεζα ή λα 
ελλοείηαη. 
 Γηα λα εμεγήζεη γηαηί έγηλε ε δεκνζθόπεζε. 

 Γηα λα δώζεη ην ιόγν γηα ηνλ νπνίν νη άλζξωπνη ελδηαθέξνληαη ηόζν γηα ηε βία 
ζηελ Ιαπωλία 

 Ήηαλ έλα αγόξη πνπ απηνθηόλεζε γηαηί ππήξμε ζύκα βίαο. 

 Γηα λα δείμεη πνύ κπνξεί λα θηάζεη ε βία ζηα ζρνιεία. 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Αζαθής ή αλαθρηβής απάληεζε. 
 Ήηαλ έλαο Γηαπωλέδνο καζεηήο. 

 Υπάξρνπλ πνιιέο πεξηπηώζεηο όπωο απηή ζ’ όιν ηνλ θόζκν. 

 Θέιεη λα δεκηνπξγήζεη εληππώζεηο. 

 

 
ΔΡΩΤΗΣΗ 2 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Κσθιώλεη ηο Α (ηο γράκκα Α ή ηελ αληίζηοητε γραθηθή παράζηαζε). 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιες απαληήζεης. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σεκείωζε. Από Δηεζλέο Πξόγξακκα γηα ηελ Αμηνιόγεζε ηωλ Μαζεηώλ- PISA (ζει. 151), από Κέληρο 

Δθπαηδεσηηθής Έρεσλας, 2007, Αζήλα: Δπηάιοθος Α.Β.Δ.Δ. (πξνζαξκνγή) 


