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Περίληψη 

 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στις 

μαθησιακές δυσκολίες ανηλίκων και την εκδήλωση παραβατικών συμπεριφορών. Σύμφωνα 

με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη ανάμεσα στις μαθησιακές 

δυσκολίες και την παραβατικότητα. Οι μαθησιακές δυσκολίες περιλαμβάνουν ένα σύνολο 

διαταραχών με εμφανή ελλείμματα στη μάθηση ή και τη γλώσσα και δημιουργώντας 

προβλήματα στην προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο, καταλήγοντας στη σχολική 

αποτυχία. Η σχολική αποτυχία και οι χαμηλές επιδόσεις των παιδιών οδηγούν στην εμφάνιση 

προβλημάτων συμπεριφοράς και προβλημάτων συναισθήματος.  

Για την πραγματοποίηση της παρούσας εργασίας έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση 

και συλλέχθηκαν βιβλία και άρθρα, ελληνικά και ξενόγλωσσα. Οι περισσότερες έρευνες 

εστίαζαν το ενδιαφέρον τους στην ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στις μαθησιακές δυσκολίες 

και την εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς.  

Τα ευρήματα των προηγούμενων ερευνητικών άρθρων και βιβλιογραφικών 

ανασκοπήσεων σχετικά με τη συσχέτιση μαθησιακών δυσκολιών και παραβατικότητας 

υποδεικνύουν την ανάγκη για παρέμβαση του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης όχι μόνο 

στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας αλλά  και στην παρέμβαση σχετικά με τις 

μαθησιακές δυσκολίες, καθώς είναι ένας τρόπος να μειωθούν τα επίπεδα παραβατικότητας 

των ανηλίκων μελλοντικά.   

 

Λέξεις – Κλειδιά: μαθησιακές δυσκολίες, παραβατικότητα, ανήλικοι, γλωσσικές δυσκολίες, 

σύστημα ποινικής δικαιοσύνης 

 

 

 

 

 



6 

 

Abstract 

 

Purpose of this study is to investigate the relationship between learning disabilities and 

juvenile offending behaviors . According to the literature review has found to exist 

relationship between learning disabilities and delinquency. Learning disabilities include a 

group of disorders with marked deficits in learning or language and creating problems in the 

child's adjustment to school , resulting in school failure. School failure and poor performance 

of children leads to problems of behavior and emotional problems . 

For the realization of this study was a literature review and collected books and 

articles, of Greek and other languages . Most research has focused on the existence of a 

correlation between learning difficulties and onset of delinquent behavior. 

The findings of previous research articles and literature reviews on the correlation of 

learning disabilities and delinquency indicate the need for intervention by the criminal justice 

system not only in the treatment of juvenile and intervention on learning disabilities , is one 

way to reduce the levels juvenile delinquency future . 

 

Keywords: learning difficulties, delinquency, adolescents, speech difficulties, juvenile 

system 
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Πρόλογος 

 

Για τα περισσότερα παιδιά η παρακολούθηση της φοίτησης τους στο σχολείο 

εξελίσσεται ομαλά και καταφέρνουν να περάσουν χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες στα διάφορα 

στάδια της εκπαίδευσης. Υπάρχουν όμως και αρκετά παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά 

προβλήματα με τις απαιτήσεις  της μάθησης και της προσαρμογής τους στο χώρο του 

σχολείου. Αυτό τα οδηγεί σταδιακά να βιώνουν πολύ έντονα και δυσάρεστα  συναισθήματα, 

τα οποία εκδηλώνουν πολλές φορές με επιθετικές αντιδράσεις και κάποια παιδιά προβαίνουν 

ακόμη και σε παραβατικές πράξεις με επακόλουθο τις συνέπειες του νόμου. 

Οι μαθησιακές δυσκολίες και η παραβατικότητα είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα που 

απασχολεί και προβληματίζει γονείς, εκπαιδευτικούς, δικαιοσύνη. Στην εκπόνηση αυτής της 

εργασίας γίνεται μία προσπάθεια προσέγγισης –ανάδειξης των προβλημάτων  και αιτιών που 

συμβάλλουν στην επιδείνωση του προβλήματος. Το θέμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μένα 

γιατί στην δευτεροβάθμια τεχνική σχολή όπου και εργάζομαι συναντώ αρκετά παιδιά με 

προβλήματα τόσο στη μάθηση όσο και στη συμπεριφορά. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά 

την καθηγήτρια μου κ. Όλγα Θεμελή  για την παρότρυνση να πραγματευτώ το συγκεκριμένο 

θέμα καθώς και για την ουσιαστική βοήθεια της και στήριξη της. Ευχαριστώ ακόμη τα παιδιά 

μου για την συμπαράσταση και κατανόηση σε όλη την διάρκεια της φοίτησης μου. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Εισαγωγή 

 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη μελέτη της σχέσης ανάμεσα στις μαθησιακές 

δυσκολίες και την παραβατικότητα. Η συμπεριφορά των παιδιών καθορίζεται από ένα 

συνδυασμό στοιχείων και παραγόντων και διαμορφώνεται σε όλη τη διάρκεια της σχολικής 

τους πορείας. Ένα σύνολο από συμπεριφορικούς, γνωστικούς, βιοσωματικούς, 

αναπτυξιακούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες μπορεί να επιδράσουν στη συμπεριφορά 

ενός ατόμου. Τέτοιου είδους παράγοντες είναι τα προβλήματα επικοινωνίας που 

εμφανίζονται κατά την παιδική ηλικία και γίνονται πιο έντονα στην εφηβεία (Satterfield & 

Schell, 1997), καθώς και τα χαρακτηριστικά του οικογενειακού περιβάλλοντος, η γονεϊκή 

απόρριψη και τα επίπεδα αυτοεκτίμησης των παιδιών και των εφήβων (Barnow, Lucht & 

Freyberger, 2005). 

Για τα προβλήματα στη συμπεριφορά του ατόμου στο πλαίσιο της ψυχοπαθολογίας 

χρησιμοποιείται ο όρος διαταραχή διαγωγής, που αναφέρεται σε ένα επαναλαμβανόμενο και 

επίμονο πρότυπο συμπεριφοράς, που έρχεται σε αντίθεση με τα βασικά δικαιώματα των 

άλλων ή με τους βασικούς κοινωνικούς τύπους και κανόνες, ανάλογα με την ηλικία του 

παιδιού. Στην διαταραχή αυτή περιλαμβάνονται η επιθετικότητα, η καταστροφή ιδιοκτησίας, 

η απάτη ή κλοπή και οι συχνές παραβιάσεις των κανόνων. Άλλες διαταραχές που συνδέονται 

με προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών είναι η διαταραχή διασπαστικής συμπεριφοράς ή  

εναντιωτική προκλητική διαταραχή, η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής- υπερκινητικότητα 

και η αντικοινωνική συμπεριφορά (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006). 

Όσον αφορά τα προβλήματα συμπεριφοράς που εκδηλώνουν ορισμένοι μαθητές είναι 

συμπεριφορές που μπορεί να περιλαμβάνουν ακαταστασία, ανυπακοή, νευρικότητα και 

ανησυχία, υβριστική γλώσσα, φασαρία μέσα στην τάξη, ενώ ο μαθητής μπορεί να μιλά 

διαρκώς στο μάθημα ή να περιφέρεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Τα προβλήματα 

συμπεριφοράς που εμφανίζουν τα παιδιά στο σχολείο συνδέονται με την είσοδο στο σχολείο, 

τις ψυχιατρικές διαταραχές και την ακαδημαϊκή επιτυχία των παιδιών στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, ενώ τα προβλήματα επιμένουν μέχρι το τέλος της φοίτησης του παιδιού στο 

σχολείο. Τα προβλήματα προσοχής των παιδιών στο σχολείο προβλέπουν χαμηλή 

ακαδημαϊκή επιτυχία στο τέλος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ έχει σημαντικές 

αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική λειτουργικότητα και την υγεία κατά τη διάρκεια της 
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ζωής του ατόμου. Τα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών περιλαμβάνουν και 

παραβατικές συμπεριφορές.  

Η εκπαιδευτική επιτυχία των παιδιών μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την εφαρμογή 

παρεμβάσεων για την επίλυση των προβλημάτων προσοχής στο σχολείο. Όταν η 

εσωτερικευμένη και η εξωτερικευμένη συμπεριφορά καθώς και τα προβλήματα της προσοχής 

εξετάζονται ταυτόχρονα φαίνεται πως τα προβλήματα συμπεριφοράς προβλέπουν τις 

επιδόσεις στα μαθηματικά και την ανάγνωση, ενώ η επίδραση των εσωτερικευμένων και 

εξωτερικευμένων προβλημάτων μειώνονται κατά την ανάπτυξη και δεν είναι σημαντικά. Οι 

παρεμβάσεις που στοχεύουν στα προβλήματα για την προσοχή κατά την είσοδο του παιδιού 

στο σχολείο θα πρέπει να ελεγχθούν ως μια πιθανή οδός για την βελτίωση της εκπαιδευτικής 

επίτευξης (Breslau, J., Miller, E., Breslau, N., Bohnert, K., Lucia, V., & Schweitzer, J. 2009). 

Επομένως, τα προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο συνδέονται με την επιτυχία ή όχι του 

παιδιού στο σχολείο.  

Το ενδιαφέρον της παρούσας εργασίας επικεντρώνεται στη σχέση που αναπτύσσεται 

ανάμεσα στις μαθησιακές δυσκολίες και την παραβατική συμπεριφορά, καθώς και στον 

τρόπο που το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης μπορεί να αντιμετωπίσει τις μαθησιακές 

δυσκολίες των ανήλικων παραβατών με στόχο την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία και την 

αντιμετώπιση των παραβατικών συμπεριφορών τους. Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί 

πάνω στο συγκεκριμένο θέμα επισημαίνουν τη σχέση ανάμεσα στα μαθησιακά προβλήματα 

και τα προβλήματα συμπεριφοράς, ενώ το ενδιαφέρον μας στην τρέχουσα εργασία 

επικεντρώθηκε στην εκδήλωση παραβατικών συμπεριφορών. Επίσης, στόχος της παρούσας 

εργασίας είναι να μελετήσει τους τρόπους που η εκπαίδευση χρησιμοποιείται ως μια διέξοδος 

στην περίπτωση της φυλάκισης των ανηλίκων, καθώς και τις δυνατότητες που υπάρχουν στον 

ελλαδικό χώρο.   

Για την πραγματοποίηση της εργασίας χρησιμοποιήθηκε ελληνόγλωσση και 

ξενόγλωσση βιβλιογραφία, που περιελάμβανε άρθρα και βιβλία που ασχολούνταν με το 

συγκεκριμένο θέμα. Η εργασία δομείται από τα βασικά κεφαλαία που καλύπτουν το υπό 

μελέτη θέμα και είναι τα εξής: 

Στο πρώτο κεφάλαιο καθορίζεται ο όρος μαθησιακές δυσκολίες, που διακρίνεται σε 

μη ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, αναλύοντας τις 

επιμέρους κατηγοριοποιήσεις του εκάστοτε όρου.  
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Το δεύτερο κεφάλαιο διαπραγματεύεται τη σχέση ανάμεσα στις μαθησιακές 

δυσκολίες και τα προβλήματα συμπεριφοράς, καθώς και τη σχολική αποτυχία που συνδέεται 

με τις μαθησιακές δυσκολίες. 

Στο τρίτο κεφάλαιο έμφαση δίνεται στην παραβατική συμπεριφορά των ανηλίκων με 

μαθησιακές δυσκολίες, κάνοντας αναφορές σε επιδημιολογικές έρευνες, αναλύοντας τις 

βασικές υποθέσεις και περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά των νεαρών παραβατών με 

μαθησιακές δυσκολίες. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται βασικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης στο 

πλαίσιο του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης και αναλύονται χαρακτηριστικά των νεαρών 

παραβατών και των δομών που υπάρχουν.  

Τέλος, το πέμπτο κεφάλαιο ασχολείται με τις μαθησιακές δυσκολίες των ανηλίκων 

και το ρόλο του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, ενώ γίνεται αναφορά σε παρεμβάσεις και 

πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν.   
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1. Μαθησιακές Δυσκολίες 

 

Ορισμός – Είδη 

Ο όρος «μαθησιακές δυσκολίες» χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα σύνολο 

διαταραχών που μειώνουν την ικανότητα ενός ατόμου να επικοινωνήσει ή να μάθει. Είναι 

ένας πολυσυλλεκτικός όρος ο οποίος αναφέρεται σε πολύ διαφορετικές συνθήκες, όπως: 

δυσκολίες αντίληψης, εγκεφαλικές δυσλειτουργίες, αυτισμό, δυσλεξία, αναπτυξιακή αφασία 

κ. α. Είναι ένα γενικός όρος που αναφέρεται στη διάγνωση ειδικών δυσκολιών στην 

ανάγνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά, όπως αυτές καθορίζονται με τεστ επίδοσης, στα 

οποία οι επιδόσεις του παιδιού είναι σημαντικά κατώτερες από τις αναμενόμενες με βάση την 

ηλικία, το νοητικό επίπεδο και την τάξη φοίτησης του παιδιού στο σχολείο (Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2006). 

Ο όρος εμφανίζεται στη βιβλιογραφία της ειδικής αγωγής για πρώτη φορά το 1963, 

από τον Samuel Kirk (Hammill, 1990˙ Παπαδάτος, 2001). O Kirk χρησιμοποίησε αυτό τον 

όρο για να αναφερθεί στην αναντιστοιχία ανάμεσα στις εμφανείς ικανότητες του ατόμου να 

μάθει και την τελική του απόδοση. Από τότε έχει έχουν δοθεί αρκετοί ορισμοί και πρόκειται 

να δοθούν ακόμα περισσότεροι μέχρις ότου οριστεί όσο γίνεται καλύτερα το τι είναι 

μαθησιακές δυσκολίες. 

Ευρέως αποδεκτός από την επιστημονική κοινότητα ορισμό λέει: «οι μαθησιακές 

δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι 

οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων 

ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων. Οι 

διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο και αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού 

νευρικού συστήματος και μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Προβλήματα σε 

συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί 

να συνυπάρχουν με τις μαθησιακές δυσκολίες, αλλά δεν συνιστούν από μόνα τους 

μαθησιακές δυσκολίες. Αν και οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται μαζί με 

άλλες καταστάσεις μειονεξίας (πχ. αισθητηριακή βλάβη, νοητική καθυστέρηση, σοβαρή 

συναισθηματική διαταραχή) ή με εξωτερικές επιδράσεις, όπως οι πολιτισμικές διαφορές, η 

ανεπαρκής ή ακατάλληλη διδασκαλία, δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των 

καταστάσεων ή επιδράσεων» (Hammill, 1990). 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1963
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Όταν διαγνωστεί κάποιος με ιλαρά ή γρίπη, γνωρίζουν οι ειδικοί τις αιτίες, τα 

συμπτώματα και περίπου την διάρκεια των ασθενειών, όταν όμως η διάγνωση είναι 

«Μαθησιακές Δυσκολίες», η κατάσταση περιπλέκεται. 

Πολλές είναι οι πιθανές αιτίες, τα συμπτώματα, οι θεραπείες και τα αποτελέσματα. 

Μερικοί άνθρωποι μπορεί να έχουν ένα μοναδικό, ξεχωριστό μαθησιακό πρόβλημα, το οποίο 

επηρεάζει λίγο τη ζωή τους, ενώ άλλοι παρουσιάζουν διάφορες Μαθησιακές Δυσκολίες που 

αλληλοεπικαλύπτονται. Αυτό συμβαίνει μερικώς, επειδή οι δυσκολίες αυτές μπορούν να 

παρουσιασθούν με πάρα πολλές μορφές και έτσι είναι δύσκολο να γίνει η διάγνωση ή να 

εντοπισθούν ακριβώς οι αιτίες. 

Οι μαθησιακές δυσκολίες χωρίζονται σε: 

Δυσκολίες λόγου και ομιλίας. Πρόκειται για δυσκολίες στην παραγωγή και 

κατανόηση του προφορικού λόγου. Τέτοιες μπορεί να αφορούν:  

 Την παραγωγή ήχων (άρθρωση) 

 Τη μετατροπή ιδεών σε λόγο (έκφραση) 

 Την κατανόηση των λεγομένων του συνομιλητή. 

 Δυσκολίες γραπτού λόγου. Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να αφορούν 

προβλήματα: 

 Στην αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου,  

 Προβλήματα ορθογραφίας και γενικότερα  

 Προβλήματα στην παραγωγή γραπτού λόγου 

 Δυσλεξία (συχνά αναφέρεται και ως ειδική μαθησιακή δυσκολία). 

 Δυσκολίες μαθηματικού λόγου. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν  

 Δυσκολίες στην αναγνώριση αριθμών και μαθηματικών συμβόλων 

 Στην απομνημόνευση της προπαίδειας 

 Στην κατανόηση αφηρημένων μαθηματικών εννοιών 
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 Στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων. Όπως και στην περίπτωση της 

προηγούμενης κατηγορίας (δυσκολίες γραπτού λόγου), πρόκειται για μορφές 

μαθησιακής δυσκολίας που, για προφανείς μάλλον λόγους, τις περισσότερες 

φορές ανιχνεύονται μετά την ένταξη του ατόμου στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

 Οπτικο-κινητικές διαταραχές (Παντελιάδου, 2000) 

Στην διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών το ενδιαφέρον της κοινωνίας μας για τις 

δυσκολίες μάθησης που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στο σχολείο έχει γίνει εντονότατο. 

Πολλές διάσημες προσωπικότητες συγκαταλέγονται στα άτομα με μαθησιακές 

δυσκολίες. Ο διάσημος γιατρός John Hunter, είχε σοβαρή δυσλεξία. Λέγεται ότι ο Picasso, 

ποτέ δεν έμαθε την αλφάβητο. Μαθησιακά προβλήματα είχε επίσης ο Hans Christian 

Andersen, ενώ ο Albert Einstein άργησε να μιλήσει (Illingworth, 1989). 

Οι σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες προκαλούν αποδιοργάνωση στην σχολική και 

οικογενειακή λειτουργικότητα, μπορούν να επισημανθούν έγκαιρα και να παραπεμφθούν για 

πρώιμη παρέμβαση από την προσχολική ηλικία. Οι μη εμφανείς και πιο δυσδιάκριτες 

διαταραχές (όπως η διάσπαση προσοχής χωρίς υπερκινητικότητα) συγκαλύπτονται, μπορεί να 

παραμείνουν αδιάγνωστες μέχρι την εφηβεία και καθίστανται συμπτωματικές στο γυμνάσιο, 

το λύκειο ή το πανεπιστήμιο. Μακροχρόνιες μελέτες έχουν δείξει ότι οι μαθησιακές 

διαταραχές επιμένουν κατά την ενήλικη ζωή και συνδέονται με κατάθλιψη και άγχος (Capin, 

1996). 

Δε χρειάζεται να αναφέρουμε ότι η σχολική αποτυχία έχει σοβαρά επακόλουθα. Ο 

μαθητής με μειωμένη σχολική επίδοση χάνει την αυτοπεποίθηση του, αποθαρρύνεται, 

μειώνει τις προσπάθειες του και καταλήγει σε ένα φαύλο κύκλο από τον οποίο δε φαίνεται να 

υπάρχει διέξοδος. Εάν δεν υπάρξει παρέμβαση θα καταλήξει στην ανεργία, την 

υποαπασχόληση και την παραβατικότητα (Glascoe, 2000). 

Σημαντικά Σημεία: 

Οι μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν αυξημένη συννοσηρότητα, συνδέονται 

συνήθως με κατάθλιψη και άγχος 

Οι δυσκολίες της μάθησης επιμένουν και στην ενήλικη ζωή 
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Στη διαφορική διάγνωση της υπερκινητικότητας συμπεριλαμβάνονται ο 

υπερθυρεοειδισμός, η κατάχρηση ουσιών, η χαοτική λειτουργία της οικογένειας, η 

δηλητηρίαση από μόλυβδο, οι διαταραχές του ύπνου και η θεραπεία με φαινοβαρβιτάλη ή με 

μεθυλοξανθίνες 

Οι μαθησιακές δυσκολίες διαγιγνώσκονται κυρίως με τη λήψη λεπτομερούς ιστορικού 

και επιβεβαιώνεται με ψυχομετρικές δοκιμασίες (Capin, 1996). 

Οι μαθησιακές δυσκολίες διακρίνονται στις α) μη ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και 

β) ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. 

Οι μη ειδικές μαθησιακές δυσκολίες οφείλονται σε οργανικά, εκπαιδευτικά ή 

περιβαλλοντικά αίτια και περικλείουν όλες τις διαταραχές που προκαλούν μόνιμο έλλειμμα 

στη λειτουργία του εγκεφάλου. Ο όρος περιλαμβάνει τη διανοητική καθυστέρηση, επίκτητες 

διαταραχές (π. χ: κρανιοεγκεφαλική κάκωση), διαταραχές που αφορούν στο συντονισμό της 

κινητικότητας, αισθητηριακές διαταραχές, χρόνια νοσήματα, κοινωνικές-ψυχολογικές 

διαταραχές, καθώς και τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής –υπερκινητικότητα (Capin, 

1996). 

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δεν μπορούν να αποδοθούν σε οργανικά, 

εκπαιδευτικά ή περιβαλλοντικά αίτια και σύμφωνα με τον τελευταίο ευρέως αποδεκτό 

ορισμό, είναι γενικός όρος που αναφέρεται σε ετερογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες 

εκδηλώνονται με σημαντική δυσκολία στην κατανόηση του λόγου, στην ανάγνωση, στη 

γραφή, στο συλλογισμό ή στα μαθηματικά. Αν και οι διαταραχές μάθησης μπορεί να 

παρατηρηθούν συγχρόνως με άλλες καταστάσεις που προκαλούν μειονεξίες (όπως π.χ.: 

αισθητηριακές διαταραχές, νοητική καθυστέρηση, κοινωνικές ή ψυχολογικές διαταραχές) ή 

με περιβαλλοντικά αίτια, εντούτοις δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα των καταστάσεων αυτών 

(Θωμαΐδου, Μακρή, Πουρναρά, Πουρούκος & Μπακούλα, 1994) . 
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1.1 Μη Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

 

Διαταραχή ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα 

 

Η διαταραχή της ελλειμματικής προσοχής / υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) είναι μια από 

τις πιο κοινές χρόνιες παθήσεις της παιδικής ηλικίας. Πρόκειται για κληρονομικό 

νευροαναπτυξιακό σύνδρομο που συνοδεύεται από διαταραχές συμπεριφοράς και μάθησης. 

 

Ορισμός / Επιδημιολογία 

Παιδιά τα οποία έχουν συμπεριφορά παρόμοια με αυτό που τώρα ονομάζεται ΔΕΠ-Υ 

περιγράφονται στην ιατρική βιβλιογραφία πάνω από 100 χρόνια, αν και ο ορισμός και η 

ονομασία της πάθησης έχουν αλλάξει αρκετές φορές σε αυτό το διάστημα. Στην σημερινή 

ιατρική πρακτική και έρευνα, τα παιδιά που έχουν ΔΕΠ-Υ ορίζονται ως έχοντα τρία βασικά 

συμπτώματα συμπεριφοράς: υπερκινητικότητα, παρορμητικότητα και έλλειψη προσοχής. Ο 

βαθμός στον οποίο κάθε σύμπτωμα εκδηλώνεται σε κάθε παιδί ξεχωριστά μπορεί να 

ποικίλλει ουσιαστικά (Stein & Perrin, 2003). 

Τα στοιχεία για τη συχνότητα της ΔΕΠ-Υ σε παιδιά σχολικής ηλικίας κυμαίνονται 

από το 3% έως 5% και παρατηρείται σε αναλογία αγόρια προς κορίτσια 3:1. Μόνο ένας πολύ 

μικρός αριθμός μελετών έχουν εξετάσει τη συννοσηρότητα ανάμεσα σε παιδιά τα οποία 

έχουν ΔΕΠ-Υ σε περιβάλλον πρωτοβάθμιας φροντίδας ή κοινότητας. Οι περισσότερες 

μελέτες συνυπαρχουσών παθήσεων προέχονται από ψυχιατρικές παραπομπές. Οι μελέτες 

αυτές δείχνουν σε 35% αντικοινωνική συμπεριφορά, σε 26% άγχος, σε 18% κατάθλιψη και 

σε 26% κοινωνική απομόνωση (Stein & Perrin, 2003). 

Αιτιολογία 

Η αιτιολογία της ΔΕΠ-Υ δεν είναι απόλυτα σαφής. Νευρολογικοί και γενετικοί 

παράγοντες θεωρούνται οι κύριες αιτίες. 

Γενετικές μελέτες υποστηρίζουν ότι το ποσοστό σε συγγενείς πρώτου βαθμού 

ανέρχεται στο 25%  (Παπανεωρνίου & Νταφούλης, 2004). Επίσης έρευνες εστιασμένες σε 

γονιδιακές ανωμαλίες δείχνουν ότι τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ παρουσιάζουν παραλλαγή σε ένα από 
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τα γονίδια DRD4 που εμπλέκονται στην επαναπρόσληψη της ντοπαμίνης (Παπαδάκη-

Παπανδρέου, 2002). 

Νευροανατομικές μελέτες έδειξαν δομικές και λειτουργικές ανωμαλίες στο σύστημα 

μετωπιαίος λοβός - παρεγκεφαλίδα - βασικά γάγγλια που ελέγχει τις ανώτερες εκτελεστικές 

λειτουργίες και ρυθμίζει την δράση και τη συμπεριφορά (Reiff, Banez & Guibert, 1993). 

Διάγνωση 

Τα συμπτώματα μεταβάλλονται ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας μπορεί να είναι υπερκινητικά, χωρίς συναίσθηση του κινδύνου και 

επιθετικά με τους συνομήλικους. Οι δεξιότητες τους στο παιχνίδι υστερούν σε σχέση με το 

δείκτη νοημοσύνης. Μεταπηδούν από παιχνίδι σε παιχνίδι με χαοτικό τρόπο. Τα παιδιά 

σχολικής ηλικίας μπορεί να είναι λιγότερο υπερκινητικά αλλά να είναι νευρικά αδυνατώντας 

να παραμείνουν στη θέση τους. Η συγκέντρωση τους διασπάται εύκολα, είναι απρόσεκτα και 

έχουν μεγάλη δυσκολία να οργανωθούν ώστε να ολοκληρώνουν τις εργασίες τους. Όταν η 

επίδοση τους στο σχολείο είναι ανεπαρκής μπορεί να υπάρξει μειωμένη αυτοεκτίμηση, άγχος, 

κατάθλιψη και εκρήξεις οργής με επιθετικότητα (Capin, 1996). 

Τα συμπτώματα επιμένουν στην ενήλικη ζωή στο 40 -60% των ατόμων που ήταν 

υπερκινητικά ως παιδιά (Reiff, et al., 1993). 

Σημαντικά σημεία για τη διαγνωστική εκτίμηση παιδιών με ΔΕΠ-Υ: 

1. Σε ένα παιδί 6 με 12 χρόνων που παρουσιάζει διάσπαση προσοχής, 

υπερκινητικότητα, παρορμητικότητα, χαμηλή ακαδημαϊκή απόδοση ή προβλήματα 

συμπεριφοράς, οι γιατροί πρωτοβάθμιας φροντίδας θα πρέπει να ξεκινούν με μια αξιολόγηση 

για ΔΕΠ-Υ (Stein & Perrin, 2003). 

2. Η διάγνωση της ΔΕΠ-Υ απαιτεί ένα παιδί να ανταποκρίνεται στα κριτήρια DSM-

IV. Τα κριτήρια περιλαμβάνουν: α) στη ομάδα Α τεκμηρίωση των συμπτωμάτων για την 

έλλειψη προσοχής και / ή στην ομάδα Β των συμπτωμάτων για την παρορμητικότητα / 

υπερκινητικότητα. β) παρουσία τέτοιων συμπεριφορών σε δύο ή περισσότερα μέρη (πχ. σπίτι 

και σχολείο) για τουλάχιστον έξι μήνες γ) η παρουσία πριν την ηλικία των 7 ετών και δ) 

διαταραχές στη μάθηση και συμπεριφορά (Achenbach & Ruffle, 2000).  
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3. Η αξιολόγηση της ΔΕΠ-Υ απαιτεί στοιχεία προερχόμενα απ' ευθείας από τους 

γονείς και το δάσκαλο της τάξης. 

4. Η αξιολόγηση του παιδιού με ΔΕΠ-Υ, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει αξιολόγηση 

για συννοσηρότητα. Οι πιο κοινές συνυπάρχουσες παθήσεις συμπεριλαμβάνουν διαταραχή 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς, διαταραχές συμπεριφοράς, άγχος, κατάθλιψη και μαθησιακές 

δυσκολίες (DeLong, 1995). Ο προσδιορισμός της παρουσίας μαθησιακών δυσκολιών απαιτεί 

επαφή με το σχολείο ούτως ώστε να μπορέσουν οι γιατροί, να συγκρίνουν την αξιολόγηση 

της επίδοσης του παιδιού συγκριτικά με τις ικανότητες του. Έχει υπολογιστεί ότι το 30 -60% 

των παιδιών με ΔΕΠ-Υ παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες (Καρδάρας & Κοτζαερίδου, 

2004). 

5. Άλλες διαγνωστικές εργαστηριακές ή απεικονιστικές εξετάσεις δεν ενδείκνυνται 

για την στήριξη της διάγνωσης της ΔΕΠ-Υ. 

Εφόσον δεν αντιμετωπισθεί εγκαίρως το πρόβλημα, ως έφηβοι έχουν αυξημένη 

δυσκολία στη διαχείριση της εργασίας τους, των συναισθημάτων και των σχέσεων τους. Με 

συνέπειες όπως την ανεργία, την χρήση ναρκωτικών ουσιών και την κοινωνική απομόνωση. 

Διαφορική διάγνωση 

Τα παιδιά με επίκτητες εγκεφαλικές διαταραχές λόγω λοίμωξης, τραύματος, 

μεταβολικού νοσήματος, έκθεσης σε τοξίνες μπορεί να εμφανίσουν διαταραχές της 

εκτελεστικής λειτουργίας οι οποίες έχουν συναφή συμπτωματολογία. Η διαφορική διάγνωση 

της ΔΕΠ-Υ και των διαταραχών μάθησης περιλαμβάνει καταστάσεις που μπορεί να 

εκδηλώνονται με ευερεθιστότητα και υπερκινητικότητα. Τα παιδιά με υπερθυρεοειδισμό, με 

κατάθλιψη ή χαοτικές οικογένειες μπορεί να είναι υπερκινητικά ή ευερέθιστα. Τα παιδιά με 

δηλητηρίαση από μόλυβδο ή σε θεραπεία με φαινοβαρβιτάλη, μεθυλοξανθίνες, 

αντιισταμινικά ή κορτικοστεροειδή μπορεί να εκδηλώνουν υπερκινητικότητα. Πολλά παιδιά 

με αυτισμό μπορεί να είναι ανήσυχα ιδιαίτερα στο ιατρείο ή άλλα μη οικεία σε αυτά 

περιβάλλοντα. Οι διαταραχές του ύπνου και ακοής μπορεί να επάγουν παρεμφερείς 

συμπεριφορές. Εάν η χρόνια πάθηση οφείλεται σε νευρολογικά νοσήματα όπως οι ανωμαλίες 

σύγκλισης νευρικού σωλήνα είναι προφανές ότι η επίδοση επηρεάζεται άμεσα. Άλλα χρόνια 

νοσήματα μπορεί να οδηγήσουν σε σχολική αποτυχία λόγω των συχνών απουσιών από το 

σχολείo (Capin , 1996). 
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Αισθητηριακές διαταραχές 

Οι διαταραχές όρασης και ακοής μπορεί να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό τη 

μάθηση. Τα παιδιά με προβλήματα όρασης αντιμετωπίζουν καλύτερα τη μειονεξία τους σε 

σχέση με τα παιδιά που παρουσιάζουν προβλήματα ακοής. Οι διαταραχές της ακοής 

επηρεάζουν περισσότερο την ανάπτυξη της ομιλίας και της επικοινωνίας (Dworkin, 1989). 

 

Κοινωνικοπολιτισμική Αποστέρηση 

Είναι συχνή αιτία δυσκολιών μάθησης. Τα στερημένα παιδιά δεν είχαν τα κατάλληλα 

ερεθίσματα στην προσχολική περίοδο και στερούνται λεξιλογίου, προσοχής, λεπτής 

κινητικότητας και κοινωνικών δεξιοτήτων για επιτυχή σχολική επίδοση (Μυριοκεφαλιτάκης, 

1997). 

 

Διαταραχές λόγου και ομιλίας 

Είναι οι καλύτερα ορισθείσες και συχνότερα ταυτοποιήσιμες διαταραχές μάθησης. Οι 

διαταραχές του λόγου περιλαμβάνουν τις διαταραχές άρθρωσης του λόγου, διαταραχές 

έκφρασης (τραυλισμός, βατταρισμός) και φωνητικές διαταραχές που επηρεάζουν τον τόνο, 

την ένταση, τη συχνότητα, το ρυθμό και την ποιότητα της ομιλίας (π.χ. ένρινη ομιλία) (Τζίμα-

Τσίτσικα, 2001). 

Η εκτίμηση της λειτουργίας του λόγου περιλαμβάνει αξιολόγηση της φωνολογίας, 

μορφολογίας, σύνταξης και σημασιολογίας τόσο της αντιληπτικής όσο και της εκφραστικής 

γλωσσικής δεξιότητας. 

 

Επίκτητες διαταραχές μνήμης 

Η ετερογενής αυτή ομάδα διαταραχών μεταξύ των παιδιών προκαλείται από τραύμα, 

υποτροπιάζουσες επιληπτικές κρίσεις, λοίμωξη ΚΝΣ, εγκεφαλικό επεισόδιο, όγκο ή έκθεση 

σε τοξίνες. Αυτά τα παιδιά έχουν δυσκολία στη επανέναρξη των ασχολιών μετά από 

διακοπές, συναισθηματική αστάθεια, παρορμητικότητα, απροσεξία. Η έκταση της απώλειας 
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της μνήμης θα μπορούσε να απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, γεγονός που μπορεί να 

παρεμποδίζει την ανεξάρτητη διαβίωση. Γενικά υπάρχει αμφοτερόπλευρη εμπλοκή των 

κροταφικών λοβών (Capin, 1996). 

 

Διαταραχές του αυτισμού 

Τα άτομα με τις διαταραχές αυτές έχουν ελλείμματα στην κοινωνική συναλλαγή 

(έλλειψη αλληλεπίδρασης, κοινωνικο-συναισθηματικής αμοιβαιότητας, συναισθηματικής 

ανταπόκρισης σε μη λεκτικές εκδηλώσεις των άλλων και μη αίσθηση του χιούμορ). Τα 

ενδιαφέροντα και το ρεπερτόριο των δραστηριοτήτων τους είναι περιορισμένο, στερεότυπο, 

επαναλαμβανόμενο και με άτυπη ανάπτυξη των ικανοτήτων παιχνιδιού και γλώσσας. Τα 

άτομα με τις διαταραχές αυτές μπορεί να εκδηλώνουν απροσεξία και υπερκινητικότητα. 

Συχνά βιώνουν άγχος ή συμπτώματα ψυχαναγκαστικής συμπεριφοράς που ανταποκρίνονται 

στη θεραπεία με τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά και εκλεκτικούς αναστολείς της σεροτονίνης. 

Το μεταιχμιακό σύστημα, οι μετωπιαίοι λοβοί και πιθανώς η παρεγκεφαλίδα πιστεύεται ότι 

εμπλέκονται στις αυτιστικές διαταραχές (Capin, 1996). 

 

Διαταραχές συντονισμού της κινητικότητας 

Οι διαταραχές συντονισμού της κινητικότητας εκδηλώνονται με κινητική δυσπραξία - 

αδεξιότητα. Υπολογίζεται ότι 5-6% των παιδιών εμφανίζουν ένα βαθμό αδεξιότητας ενώ το 

πρόβλημα είναι δύο φορές συχνότερο στα αγόρια. Συνήθως γίνεται εμφανές στη ηλικία των 

7-8 ετών όταν οι απαιτήσεις για ακριβέστερες και λεπτομερέστερες κινήσεις είναι αυξημένες. 

(Ματσανιώτης, Γιουρούκος, Θωμάίδης, Μεσαριτάκης & Τσιμπούκης, 1981). 

 

Μη λεκτική διαταραχή μάθησης 

Η διαταραχή αυτή προσδιορίστηκε εννοιολογικά πρόσφατα από τον Byron Rourke. 

Τα παιδιά με τη διαταραχή αυτή δεν εντοπίζονται συνήθως στα πρώιμα στάδια της 

εκπαίδευσης διότι μπορεί να λειτουργούν σωστά σε δομημένα περιβάλλοντα. Μετά από μία 

αρχική ήπια υστέρηση στα πρώιμα γλωσσικά ορόσημα, αναπτύσσουν χαρακτηριστικά 

εξαιρετική εκφραστική γλωσσική ικανότητα. Εν τούτοις, η γλώσσα τους συνίσταται από 

στερεότυπες εκφράσεις και αποσπασματικό λόγο ή τελετουργικό διάλογο. Τα μείζονα 
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ελλείμματα τους αφορούν στην αφή, την οπτική αντίληψη, τη σύνθεση εννοιών και την 

επίλυση προβλημάτων. Δεν μπορούν να κάνουν γενικεύσεις, γεγονός που σε συνδυασμό με 

την αδυναμία μεταπήδησης από μη λεκτικά σε λεκτικά στοιχεία μειώνει την ανταπόκριση 

τους σε νέες καταστάσεις ("βλέπουν το δένδρο και χάνουν το δάσος") και κατακλύζονται από 

συναισθηματική φόρτιση ("φορτωμένες μπαταρίες"). Τα ελλείμματα που έχουν μπορεί να 

τους κάνουν να στέκονται πολύ κοντά ή πολύ μακριά από το άτομο με το οποίο 

συνδιαλέγονται. Αυτές οι δυσκολίες συνεπάγονται εξάρτηση από τις μηχανικές στερεοτυπίες 

που φαίνονται επιτηδευμένες και ακατάλληλες. Τα παιδιά εκδηλώνουν κινητική αδεξιότητα 

και ανάρμοστη κοινωνική συμπεριφορά. Επειδή γελοιοποιούνται από τα άλλα παιδιά 

προτιμούν να συναλλάσσονται με ενήλικες ή με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τα παιδιά αυτά 

μπορεί να επιδείξουν αυξημένη κοινωνική απομόνωση και έχουν υψηλό κίνδυνο 

συννοσηρότητας ψυχιατρικών παθήσεων, ιδιαίτερα άγχους και κατάθλιψης (Johnson, 1995). 

 

 

1.2 Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

 

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ορίζονται ως εκείνες που παρουσιάζονται με 

δυσκολία στην κατανόηση και χρήση της ανάγνωσης, της γραφής και της αριθμητικής. Οι 

δυσκολίες αυτές παρουσιάζονται μεμονωμένες και ξαφνικά, χωρίς να υπάρχουν 

περιβαλλοντικά αίτια και με φυσιολογική νοημοσύνη. Ο ορισμός αυτός προϋποθέτει την 

ύπαρξη διετούς διαφοράς ανάμεσα στο αναμενόμενο επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού και το 

επίπεδο της επίδοσης του. Περιλαμβάνουν την α) Διαταραχή της ανάγνωσης (Δυσλεξία), β) 

Διαταραχή της αριθμητικής, γ) Διαταραχή της γραπτής έκφρασης, δ) Δυσορθογραφία. 

Αιτιολογία Παθογένεια 

Η αιτιολογία και παθογένεια των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών είναι 

πολυπαραγοντική και έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχουν 

πολλές επιστημονικές μελέτες που υποστηρίζουν ότι στα άτομα με μαθησιακές διαταραχές 

υπόκεινται κάποιο πρόβλημα στην εγκεφαλική οργάνωση (Συρίγου - Παπαβασιλείου, 2001). 

Άφθονα δεδομένα από το χώρο της γενετικής που αφορούν τη δυσλεξία και τη 

διάσπαση προσοχής υποστηρίζουν την παρουσία βιολογικής βάσης των προβλημάτων αυτών. 
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Αναφέρεται ότι τα παιδιά δυσλεκτικών ατόμων έχουν 5-7 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να 

εμφανίσουν το πρόβλημα σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Επιπρόσθετα υπάρχουν μελέτες 

διδύμων μονοζυγωτικών και διζυγωτικών οι οποίες υποστηρίζουν περαιτέρω την ύπαρξη 

κληρονομικότητας της μαθησιακής δυσκολίας (Συρίγου - Παπαβασιλείου, 2001). 

Επίσης έχουν αναφερθεί ποικίλα αίτια προσβολής του ΚΝΣ σε διάφορα στάδια 

ανάπτυξης του, που μπορούν να οδηγήσουν σε ειδικά μαθησιακά ελλείμματα, κατά τη 

διάρκεια της κύησης. Αν και κάποιες βλάβες του ΚΝΣ μπορούν να αποκατασταθούν μερικώς, 

μπορεί να εκδηλωθούν βλάβες όταν ο μαθητής πρέπει να χρησιμοποιήσει γνωστικές 

δεξιότητες υψηλότερου επιπέδου.  Η έκθεση των βρεφών κατά τη διάρκεια της κύησης σε 

τοξίνες (φάρμακα, αλκοόλ, ναρκωτικά), καθώς και τα πρόωρα βρέφη παρουσιάζουν 

ελλείμματα στις υψηλές γνωσιακές λειτουργίες (Weinderg, Harper, & Brumback, 1995). 

Στην Ελλάδα ο νόμος 2817 του 2000 στο πρώτο άρθρο, κάνει λόγο για άτομα με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες «που έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμογής 

εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών 

ιδιαιτεροτήτων». Στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται εκτός των νοητικά υστερούντων, των 

οπτικά, ακουστικά και κινητικά αναπήρων, των συναισθηματικά και κοινωνικά 

διαταραγμένων και όσα παιδιά αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγου, ομιλίας, όσα 

παρουσιάζουν ειδικές δυσκολίες στη μάθηση όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσορθογραφία. 

Έτσι τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες εκλαμβάνονται ως μία ξεχωριστή ομάδα με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Κανδαράκης, 2004). 

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες επομένως είναι η έκφραση μιας δυσλειτουργίας που 

χαρακτηρίζει ένα άτομο από τη γέννηση του και διαρκεί δια βίου. Δεν εμφανίζονται ξαφνικά 

και δεν θεραπεύονται ξαφνικά. Αντιμετωπίζονται βέβαια με μεγάλη επιτυχία με 

εκπαιδευτικές μεθόδους με την έννοια ότι τα συμπτώματα τα οποία ταλαιπωρούν τα 

δυσλεκτικά άτομα και τα εμποδίζουν να λειτουργήσουν στο σχολείο με άνεση μπορούν με το 

χρόνο και την ειδική εκπαίδευση να ελαχιστοποιούνται (Μαυρομμάτη, 2004). 
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Δυσλεξία 

 

Ορισμός και Ιστορία 

Η αναπτυξιακή δυσλεξία χαρακτηρίζεται από μια μη αναμενόμενη δυσκολία στην 

ανάγνωση σε παιδιά και ενήλικες οι οποίοι κατά τα άλλα διαθέτουν φυσιολογική νοημοσύνη 

και τις προϋποθέσεις που θεωρούνται αναγκαίες για ακριβή και ευχερή ανάγνωση. Ιστορικά, 

η δυσλεξία αρχικά παρατηρήθηκε σε ενήλικες στο τελευταίο μισό του 19ου αιώνα, και 

αναφέρθηκε σε παιδιά το 1896 (Shavwitz & Shaywitz, 2003). 

Επιδημιολογία 

Η δυσλεξία αντιπροσωπεύει ένα από τα πιο κοινά προβλήματα που επηρεάζουν τα 

παιδιά και τους ενήλικες. Η συχνότητα της στις Η.Π.Α., εκτιμάται στο 5 - 17% των παιδιών 

σχολικής ηλικίας με το 40% να διαβάζει κατώτερα από το επίπεδο της τάξης του (Shavwitz & 

Shaywitz, 2003). 

Η δυσλεξία (ή ειδική δυσκολία στην ανάγνωση) είναι η πιο κοινή και η πιο 

προσεκτικά μελετημένη από τις μαθησιακές δυσκολίες, που επηρεάζουν τουλάχιστον το 80% 

όλων των ατόμων τα οποία προσδιορίζονται με ειδική μαθησιακή δυσκολία (Shaywitz, 

Fletcher & Shavwitz, 1995). 

Ενδείξεις βασισμένες σε δείγματα ερευνών τυχαία επιλεγμένων πληθυσμών παιδιών 

τελευταία δείχνουν ότι η δυσλεξία επηρεάζει αγόρια και κορίτσια εξ ίσου. Η επί χρόνια 

επικρατούσα άποψη ότι μόνο τα αγόρια υποφέρουν από δυσλεξία αντανακλούσε πιθανώς 

κάποια προκατάληψη. Η δυσλεξία είναι μια επίμονη χρόνια κατάσταση και δεν 

αντιπροσωπεύει μια παροδική αναπτυξιακή καθυστέρηση. Η δυσλεξία είναι κληρονομική, 

πράγμα το οποίο παρέχει ευκαιρίες για έγκαιρη διάγνωση σε αδέλφια που τυχόν έχουν 

δυσλεξία. Επομένως, μέχρι και το 50% παιδιών δυσλεξικών γονιών, το 50% αδελφών 

δυσλεξικών παιδιών και το 50% γονιών δυσλεξικών παιδιών μπορεί να έχουν την διαταραχή. 

Μελέτες συνδέουν τη δυσλεξία με γενετικούς τόπους στα χρωμοσώματα 2, 3, 6, 15, 18 

(Shavwitz & Shaywitz, 2003). 

Συχνά, μαζί με τη δυσλεξία, παρουσιάζεται δυσγραφία και δυσορθογραφία. Η 

αυτοπεποίθηση συχνά επηρεάζεται ιδιαίτερα εάν η διαταραχή δεν έχει ανιχνευθεί για πολύ 

καιρό. 
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Δυσαριθμησία 

Δυσαριθμησία ονομάζεται η διαταραχή της ικανότητας του παιδιού να χειριστεί 

μαθηματικές έννοιες και αριθμητικές πράξεις, κάτι που μπορεί να προέρχεται από 

παθολογική οργάνωση περιοχών του δεξιού ή αριστερού ημισφαιρίου του εγκεφάλου 

(Συρίγου - Παπαβασιλείου, 2001). Σε μαθητές με δυσκολία στην αριθμητική δεν δίδεται 

πάντα η ανάλογη προσοχή στην εκτίμηση και αντιμετώπιση τους, πιθανώς γιατί πιστεύεται 

ότι η ανάγνωση και η γραφή είναι πιο σημαντικά. Εντούτοις μελέτες σε ενηλίκους δείχνουν 

ότι προβλήματα που επιμένουν στην αριθμητική μπορεί να επιφέρουν σοβαρά εκπαιδευτικά 

και κοινωνικά προβλήματα. Τα προβλήματα στην αριθμητική μπορεί να είναι αποτέλεσμα 

διαταραχών λόγου, οπτικοκινητικής αντίληψης, γνωστικής αντίληψης και δυσλειτουργίας 

μνήμης (Johnson, 1995). 

 

Δυσγραφία 

Η δυσγραφία ως όρος χρησιμοποιείται ειδικά για τη διαταραχή της γραπτής έκφρασης 

στην παιδική ηλικία (κακή γραφή). Διακρίνεται στην α) δυσγραφία που συνδέεται με την 

δυσλεξία (δυσλεκτική δυσγραφία), β) οφειλόμενη σε διαταραχές κινητικού συντονισμού, γ) 

σε διαταραχές οπτικοκινητικής αντίληψης (Deuel, 1995). Η δυσγραφία ως ξεχωριστή 

οντότητα δεν φαίνεται να έχει μελετηθεί μέχρι τα μέσα του 20
ου

 αιώνα. Ο καθορισμός της 

δυσγραφίας ως αιτία σχολικής αποτυχίας δεν είναι πάντα εύκολος. Όμως η γνώση ότι η 

δυσγραφία υπάρχει και θα μπορούσε να είναι η αιτία χαμηλής επίδοσης, μη ολοκλήρωσης 

των εργασιών ή διάσπασης προσοχής πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη (Deuel, 1995). 

 

Δυσορθογραφία 

Δυσορθογραφία είναι η έντονη και επίμονη δυσκολία στην απόκτηση της δεξιότητας 

για ορθογραφημένη γραφή τη στιγμή που η δεξιότητα για γρήγορη και ευχερή ανάγνωση 

αναπτύσσεται κανονικά. Όπως και στα παιδιά με δυσλεξία δεν οφείλεται σε 

περιβαλλοντικούς, οργανικούς ή εκπαιδευτικούς λόγους. Τα παιδιά αυτά ενώ γνωρίζουν τους 

κανόνες γραμματικής δυσκολεύονται στην απομνημόνευση της ορθογραφίας (Μαυρομμάτη, 

2004). 



24 

 

2. Μαθησιακές Δυσκολίες και Προβλήματα Συμπεριφοράς 

 

Η προβληματική συμπεριφορά ενός παιδιού ορίζεται από την ανικανότητα του να 

προσαρμοστεί στο καθημερινό περιβάλλον και να επικοινωνήσει με τους γύρω του με τρόπο 

που η κοινωνία αποδέχεται και εγκρίνει. Προφανώς η συμπεριφορά εκείνη που έχει 

αρνητικές συνέπειες για το άτομο είτε στην ενδοπροσωπική (σχέση του ατόμου με τον ίδιο 

του τον εαυτό) είτε στη διαπροσωπική του προσαρμογή (σχέσεις του ατόμου με τους 

συνανθρώπους του) αποτελεί εξ ορισμού προβληματική συμπεριφορά. Η έννοια επομένως 

«προβλήματα συμπεριφοράς» εμπεριέχει τις διαταραχές συμπεριφοράς και συναισθήματος. 

(Λιβανίου, 2004). 

Διαφορετικές μελέτες υποστηρίζουν ότι τα παιδιά με δυσκολίες μάθησης είναι 

περισσότερο ευάλωτα σε προβλήματα συμπεριφοράς όπως κατάθλιψη, άγχος, χαμηλή 

αυτοεκτίμηση, αντικοινωνικές συμπεριφορές-επιθετικότητα, προβλήματα κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης (παθητικότητα, ρωτούν περισσότερες φορές, χρειάζονται περισσότερο 

χρόνο για ολοκλήρωση εργασιών), επικοινωνίας (δεν είναι ενεργοί ακροατές, εγωκεντρικοί) 

αποκλίσεις στην εξωτερική εμφάνιση, υπερκινητικότητα (Cantwell & Forness, 1982. 

Cornwall & Bawden, 1992). 

Τα παιδιά με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες έχει βρεθεί ότι παρουσιάζουν πιο 

συχνά τόσο προβλήματα εσωτερίκευσης, όπως άγχος, εκδήλωση σωματικών πόνων, 

κοινωνική απόσυρση, όσο και προβλήματα εξωτερίκευσης, όπως επιθετικότητα, παράβαση 

κανόνων και προβλήματα διαγωγής σε σύγκριση με αυτά που δεν έχουν μαθησιακές 

δυσκολίες (Dyson, 2003˙ Gadeyne, Ghesquiere & Onghena, 2004˙ Grolnick & Ryan, 1990˙ 

Lindsay & Dockrell, 2000˙ Maughan & Carroll, 2006). 

Σύμφωνα με τους Lindsay & Dockrell (2000) τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

εμφανίζουν προβλήματα συμπεριφοράς, αλλά και προβλήματα στις διαπροσωπικές και 

κοινωνικές τους σχέσεις στο σπίτι και στο σχολείο. Οι δυσκολίες στη συμπεριφορά των 

παιδιών φαίνεται πως οφείλεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το παιδί στο γνωστικό 

και μαθησιακό τομέα, ενώ τα προβλήματα συμπεριφοράς αφορούν προβλήματα επικοινωνίας 

και υπερδραστηριότητα των παιδιών, ενώ τα αγόρια φαίνεται πως αντιμετωπίζουν 

περισσότερα τέτοιου είδους προβλήματα.  
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Επίσης, μελέτες έχουν υποστηρίξει ότι τα παιδιά και οι έφηβοι με μαθησιακές 

δυσκολίες είναι πέντε φορές πιο επιρρεπή στο να εκδηλώσουν αντικοινωνική συμπεριφορά 

σε σχέση με τα παιδιά του γενικού πληθυσμού (Maughan, B., Pickles, A., Hagell, A., Rutter, 

M., & Yule, W. 1996), ενώ έρευνα σε δείγμα παραβατικών παιδιών και παιδιών με διαταραχή 

διαγωγής έδειξε υψηλά επίπεδα σε ειδικές μαθησιακές δυσκολίες καθώς και γενική 

ακαδημαϊκή αποτυχία (Frick et al., 1991). Ωστόσο, πρόκειται για μια σχέση στην οποία 

παρεμβάλλεται ένα σύνολο μεταβλητών. Ερευνητές υποστηρίζουν ότι η συσχέτιση είναι 

μικρή ή απούσα καθώς θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πολλοί παράγοντες, όπως 

κατάθλιψη, επιθετικότητα, συγκρούσεις ή χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των γονέων, 

γλωσσικές δυσκολίες και νευροαναπτυξιακή καθυστέρηση (Maughan et al., 1996). 

 Έρευνες έδειξαν ότι το 24-52% των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν 

προβλήματα συμπεριφοράς. Η σχολική αποτυχία στους εφήβους είναι ισχυρός προδιαθεσικός 

παράγοντας για παραβατικότητα και επιθετική συμπεριφορά (Reiff, 1998). 

H εκπαιδευτική δραστηριότητα για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και 

προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς  είναι ανεπαρκής. Γίνεται επιτακτική η ανάγκη στις 

μέρες μας «να προλάβει το σχολείο πριν το προλάβει η φυλακή». Η ενέργειες πρόληψης του 

φαινομένου μέσα και έξω από το σπίτι, τοποθετεί την αντιμετώπιση της παιδικής 

παραβατικότητας στο φυσιολογικό χώρο κοινωνικοποιήσης, το σχολείο με την έγκαιρη 

σχολική παρέμβαση και υποστήριξη των παιδιών με προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς 

στις μικρές ηλικίες. Το πρόβλημα της παιδικής παραβατικότητας κατανοείται σε σχέση με 

την ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. Οι κοινωνικές ανισότητες,oi αντιπαραθέσεις, 

οι ψυχικές διαταραχές συμβάλλουν την ερμηνεία του φαινομένου. Η διάκριση του 

κοινωνικού από το ψυχικό γεγονός ορίζεται με βάση το προσωπικό βίωμα κάθε παιδιού. Τα 

παιδιά που μεγαλώνουν σε περιοχές υποβαθμισμένες με κακές δομές η παραβατική 

συμπεριφορά είναι τρόπος ζωής. Η έννοια της παραβατικής συμπεριφοράς δεν αναφέρεται 

κατα ανάγκην και σε  διαταραγμένη ψυχοπαθολογική προσωπικότητα (Δροσινού, 2004). 

Σημαντική διαπίστωση είναι ότι οι περιβαντολλογικοί παράγοντες έχουν άμεση σχέση 

με την παραβατική συμπεριφορά. Ιδιαίτερα όταν αυτοί αναφέρονται στο Άγχος 

Μετατραυματικής Διαταραχής στους γονείς και τα προβλήματα διαταραχών στη 

συμπεριφορά των παιδιών. Οι γονείς με Άγχος Μετατραυματικής Διαταραχής που έχουν 

βιώσει κακοποίηση δημιουργούν ψευδείς μη κοινωνικοποιητικές δομές συμπεριφοράς 

(Δροσινού, 2004). 
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Η παραβατική συμπεριφορά καταγράφεται κυρίως σε οικογένειες χαμηλής και 

μεσαίας κοινωνικοοικονομικής στάθμης, στις οποίες οι σχέσεις των γονιών χαρακτηρίζονται 

από οικογενειακή βία, αδιαφορία, ψυχρότητα και απόσταση. Η οικογένεια είναι συνήθως 

δομημένη χωρίς συνεκτικούς δεσμούς, υπάρχει ασάφεια και ανεπάρκεια που δημιουργούν 

σύγχυση στα παιδιά ,αφού συχνά οι ενδογονεικές σχέσεις λειτουργούν με υποκατάστατα  

γιατί οι φυσικοί γονείς κακοποιούν τα παιδιά τους, είναι ανεύθυνοι στις υποχρεώσεις τους 

απέναντι σε αυτά ή τα εγκαταλείπουν στην αδυναμία να αναλλάβουν την διαπαιδαγώγηση 

και ανατροφή των παιδιών τους. Η γονεϊκή απόρριψη στιγματίζει την παιδική ψυχή και την 

τραυματίζει ανεπανόρθωτα για την εξέλιξη της προσωπικότητας. Έτσι τα παιδιά βρίσκουν 

συναισθηματική στήριξη η οποία συχνά προέρχεται από το περιβάλλον της φτωχογειτονιάς, 

τις παιδικές χαρές των πυκνοκατοικημένων πολυκατοικιών η οποία τα υποχρεώνει να 

συμμορφώνονται και να ακολουθούν τρόπους επιβίωσης και κανόνες έξω από την οικογένεια 

(Δροσινού, 2004). 

Οι  κακές σχέσεις μεταξύ των συζύγων συμπεριλαμβάνουν και την κακοποίηση. 

Υπάρχουν πολλές και βίαιες συναισθηματικές συνεξαρτήσεις όπως αμοιβαία καχυποψία, 

εχθρότητα και απόρριψη. Οι γονείς ξεσπούν και κακομεταχειρίζονται τα παιδιά τους με 

αυστηρές τιμωρίες όταν έχουν δυσκολίες να μάθουν, ενώ οι ίδιοι είναι ασυνεπείς και άδικοι. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το παιδί να μην μπορεί να ταυτιστεί με τους γονείς σε όλα τα 

επίπεδα  και έτσι να κατευθύνει την επιθετικότητά του καθώς επίσης και να θεωρεί ότι για 

όλα φταίνε οι «Άλλοι» αντιμετωπίζοντας την κοινωνία με εχθρική στάση. Αυτή η 

αντικοινωνική συμπεριφορά και η γενικότερη παιδική παραβατικότητα παρατηρείται σε 

μελέτες που αναφέρονται στις σχέσεις γονέων – παιδιών  και σε συνάρτηση με διάφορες 

ψυχικές διαταραχές και ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις προκύπτει το συμπέρασμα ότι αυτό 

οφείλεται είτε στην μητρική ή στην πατρική αποστέρηση. Ακόμη μελέτη παραπομπών σε 

ιατροπαιδαγωγικά κέντρα επισημαίνει ότι η παιδική παραβατικότητα είναι τόσο συχνή όταν 

το παιδί στερείται τον πατέρα του ή την μητέρα του ή μεγαλώνει δίπλα σε γονείς με 

διαταραχές  συμπεριφοράς που κακοποιούν τα παιδιά τους ανεύθυνους, ανώριμους και 

ανεπαρκείς στον ρόλο τους (Δροσινού, 2003˙ 2004). 
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2.1 Σχολική αποτυχία και μαθησιακές δυσκολίες 

 

Η σχολική επιτυχία και η αποτυχία, είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες μέσα στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, απασχολεί την εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα και 

επικρατούν διάφορες τάσεις για την ερμηνεία του. Σήμερα υπάρχει η γενική παραδοχή ότι οι 

παράγοντες που οδηγούν στη σχολική αποτυχία είναι πολλοί και αλληλένδετοι μεταξύ τους, 

αναφέρονται σε βιολογικά, ψυχικά, κοινωνικά, γνωστικά, ιατρικά, συναισθηματικά και 

εξελικτικά προβλήματα  και ακόμα ότι τις περισσότερες φορές η επιτυχία φέρνει περισσότερη 

επιτυχία και η αποτυχία φέρνει περισσότερη αποτυχία (Herbert, 1992).Γενική επίσης 

παραδοχή είναι ότι σημαντική επίδραση  ασκούν περιβαλλοντικοί παράγοντες του 

οικογενειακού πλαισίου  στην προσχολική ηλικία όταν το παιδί αρχίζει να κοινωνικοποιείται, 

χωρίς να παραγνωρίζεται η επίδραση όλων των παραγόντων και ιδιαίτερα του σχολείου, το 

οποίο υποστηρίζεται ότι παράγει όχι μόνο τους καλούς μαθητές, αλλά και τους αδύναμους 

(Baudelot & Establet, 1971, ό.α. στο Mollo, 1985),. Η σχολική επιτυχία και αποτυχία 

αναφέρονται στα θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα της αξιολόγησης και η επιτυχία συνήθως 

συνδέεται με την απουσία προβλημάτων και την επίτευξη υψηλής σχολικής επίδοσης, ενώ η 

σχολική αποτυχία χαρακτηρίζεται από τη δυσκολία ή αδυναμία κατάκτησης των μαθησιακών 

στόχων, τη χαμηλή σχολική επίδοση καθώς και την πιθανή παρουσία άλλων προβλημάτων 

(συμπεριφοράς κ.λ.π.), τα οποία πολλές φορές συνοδεύουν τη σχολική αποτυχία και 

προκαλούν δυσάρεστα συναισθήματα στα παιδιά που αποτυγχάνουν, αλλά και στο 

περιβάλλον τους, που είναι η οικογένεια και το σχολείο.  Σχετική μπορεί να είναι όπως 

υποστηρίζεται  η έννοια της σχολικής αποτυχίας καθώς καθορίζεται μέσα στα πλαίσια και τις 

προσδοκίες ενός ορισμένου σχολείου, μιας συγκεκριμένης βαθμίδας σπουδών και δεν 

σημαίνει μόνιμη αδυναμία μάθησης για ένα παιδί, ούτε χαμηλό επίπεδο γνώσεων σε 

σύγκριση με το επίπεδο οποιουδήποτε άλλου μαθητικού πληθυσμού, ούτε διάρκεια σε όλα τα 

επίπεδα της σχολικής φοίτησης. Ο Esland (1971, σ. 77, ό.α. στους Blackledge & Hunt, 1995) 

θεωρεί ότι εκπαιδευτική επιτυχία και αποτυχία πολλές φορές μπορεί να είναι το 

αποτελέσματα ανάλογα με τον ορισμό και τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται τα παιδιά 

από το δάσκαλο, για την  ικανότητα και την ευφυΐα τους, όπου κάποιες φορές γίνεται  με 

αυθαίρετα κριτήρια. Ίσως να υπήρχε διαφορετική κατανομή της επιτυχίας και της αποτυχίας  

αν άλλαζαν τα κριτήρια αυτά, τα οποία  συνήθως λειτουργούν σε βάρος των παιδιών της 

εργατικής τάξης γιατί θα βασίζονταν στην ιδέα της «πολιτιστικής διαφορετικότητας» και όχι 

της «πολιτιστικής ανεπάρκειας» αφού  στα παιδιά αυτά δεν υπάρχει η δυνατότητα παροχής 
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πόρων, σε σχέση με τα παιδιά της των ανώτερων κοινωνικοοικονομικών τάξεων.   Το 

σχολείο βρίσκεται ενσωματωμένο σε ένα κοινωνικό σύστημα, όπου οι δομές παραγωγής και 

κατανάλωσης κυριαρχούν και καθορίζουν τις δομές εκμάθησης σχολικών και εξωσχολικών 

κατάλληλων ικανοτήτων καθορίζοντας ανάλογα τη σχολική αποτυχία. Το σχολείο, ευνοεί 

εκείνους που είναι ήδη ευνοημένοι, αποκλείει, απωθεί, απαξιώνει τους άλλους. Συνήθως όσοι 

έχουν την τύχη να είναι κληρονόμοι προνομιούχων καταστάσεων λαχαίνει επίσης η σχολική 

κληρονομιά. Οι σχολικές επιτυχίες, η δυνατότητα μιας προχωρημένης σχολικής παιδείας, η 

εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο ανήκουν συνήθως σε εκείνους των οποίων η οικογένεια 

βρίσκεται ήδη σε πιο πλεονεκτική θέση. Διαχρονική έρευνα στο Παρίσι που άρχισε το 1962  

βρήκε  θετική συνάφεια ανάμεσα στο κοινωνικοπολιτιστικό επίπεδο της οικογένειας και τη 

σχολική επιτυχία των παιδιών. Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων, μετά την είσοδο όλων 

των κοινωνικών τάξεων στο ίδιο δημοτικό σχολείο και πολλές φορές στο ίδιο λύκειο στη 

Γαλλία, έγινε ολοφάνερη η επίδραση της οικογένειας στη σχολική επιτυχία των παιδιών και 

επομένως στο επαγγελματικό τους μέλλον (Bourguignon, 1985, σ. 224).  

Έρευνα για τα παιδιά με χαμηλή σχολική επίδοση (Gwinn, 1976), με έμφαση στα μη-

λευκά παιδιά, διαπίστωσε την αρνητική επίδραση που έχουν παράγοντες σχετικοί με την 

ένταξη σε μη ευνοημένες μειονοτικές ομάδες, διαλυμένα σπίτια και πατεράδες απόντες, 

καθώς και αρνητική αυτοεικόνα. Η έρευνα αναφέρει επίσης πως τα παιδιά με τη σχολική 

αποτυχία εγκαταλείπουν συχνά το σχολείο, και επίσης συχνά, οδηγούνται στην 

παραβατικότητα, τη χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών και την αυτοκτονία. Η επιτυχία ενός 

παιδιού στο σχολείο δεν προβλέπεται τόσο από πρακτικά αποτελέσματα ή από την πρώιμη 

ικανότητα ανάγνωσης, όσο από συναισθηματικά και κοινωνικά μετρήσιμα δεδομένα. Τα 

ανώτερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα παρουσιάζουν μια έντονη συχνότητα επιτυχιών 

και ένα μικρό ποσοστό αποτυχιών. Στα μεσαία κοινωνικά στρώματα ανήκει η μεγαλύτερη 

πλειοψηφία των μεσαίων μαθητών και τέλος ότι στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα 

παρουσιάζεται αυξημένη συχνότητα αποτυχιών και εξαιρετική μείωση των δυνατοτήτων 

επιτυχίας.  

Προσπαθώντας να εξηγήσει τη σχολική αποτυχία σε σχέση με τις κοινωνικές τάξεις ο 

Bernstein  (1960, ό.α. στον Isambert- Jamati, 1985) διαπίστωσε ότι η σχολική αποτυχία των 

παιδιών της εργατικής τάξης δεν σχετίζεται με τα μη γλωσσικά τεστ και τη νοημοσύνη, ενώ 

έχει μεγάλη σχέση με τις χαμηλές επιδόσεις στα γλωσσικά τεστ. Αντίθετα η σχολική 

αποτυχία των παιδιών της αστικής τάξης έχει μεγάλη συνάφεια με τις επιδόσεις σε όλα τα 
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τεστ και τη νοημοσύνη. Εύκολα βγαίνει το συμπέρασμα της επίδρασης των περιβαλλοντικών 

παραγόντων για τα παιδιά της εργατικής τάξης, σε αντίθεση με τα παιδιά των ανωτέρων 

στρωμάτων που φαίνεται ότι, στη σχολική τους αποτυχία, επιδρούν βιολογικοί κυρίως 

παράγοντες. Στις  άνισες κοινωνικές διαφορές αποδίδουν και οι Bourdieu και Passeron (1993) 

τη σχολική αποτυχία, οι οποίες εξηγούνται ως φυσικές, ως ανισότητες χαρισμάτων, 

εξυπηρετώντας τη λογική της τυπικής ισότητας και αγνοώντας κάθε ανισότητα πέρα από τις 

ανισότητες χαρισμάτων. Το 80% των γνώσεων ο άνθρωπος το μαθαίνει με αυτομόρφωση από 

το περιβάλλον του και μόνο το 20% από το σχολείο (από το οποίο 20% το 15% θεωρείται 

άχρηστο γνωστικό υλικό και μόνο το 5% θεωρείται ότι θα έχει λειτουργικές συνέπειες για το 

παιδί) κατανοούμε ότι η σχολική επιτυχία ή αποτυχία καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το 

περιβάλλον.  

Βασικός και κρίσιμος παράγοντας στη σχολική αποτυχία ή επιτυχία είναι οι συνθήκες 

και η ποιότητα του οικογενειακού περιβάλλοντος.  Έρευνα σε παιδιά δυσαρμονικών 

οικογενειών (Δημητρακόπουλος, 1994) διαπίστωσε στενή σχέση ανάμεσα στη σχολική 

επίδοση και την οικονομική κατάσταση, το επάγγελμα και το μορφωτικό επίπεδο των γονιών. 

Σχετικά αποτελέσματα έδωσε και μελέτη των Luster και McAdoo (1991), σύμφωνα με τα 

οποία η επιτυχία των παιδιών σχετίζονταν θετικά με την εξυπνάδα της μητέρας, το μικρό 

μέγεθος της οικογένειας, την οικονομική άνεση, το υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον 

και τις θετικές οικογενειακές καταστάσεις. Αντίθετα τα παιδιά τα οποία βρίσκονται  

εκτεθειμένα  ανάμεσα σε δύσκολες καταστάσεις έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να 

αντιμετωπίσουν ακαδημαϊκά και προσαρμοστικά προβλήματα. Τα  παραμελημένα παιδιά 

ήταν αγχωτικά, απρόσεκτα, απαθή και κυκλοθυμικά με φάσεις επιθετικότητας και 

απομόνωσης σε μεγαλύτερο βαθμό από τα άλλα παιδιά τα οποία είχαν υποστεί άλλου είδους 

κακομεταχείριση. Μεγάλα προβλήματα είχαν και στο σχολείο και σε ποσοστό 65% 

επανέλαβαν την πρώτη τάξη του Δημοτικού.  

Σχετικές παρατηρήσεις δείχνουν ότι η σχολική αποτυχία μπορεί να οδηγήσει σε 

κοινωνική αποτυχία και οι σχολικές μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να γίνουν δυσκολίες ζωής, 

να μειωθεί η αυτοεικόνα του παιδιού και η σχολική αποτυχία να θεωρηθεί προσωπική 

αποτυχία . Σ' αυτό συντελεί το κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον το οποίο για τους 

κακούς μαθητές είναι συνήθως δυσλειτουργικό, απειλητικό, ανίκανο να καταλάβει τις 

αγωνίες και τις ανάγκες τους ,όπου τα παιδιά βρίσκονται ανάμεσα σε συγκρούσεις με 
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εξωτερική τιμωρία-καταπίεση ή πρόκληση εσωτερικής κακουχίας με τη μορφή ενοχών 

(Ξανθάκου, Καρούντζου & Κατσιγιάννη, 2006). 

 Αντίθετα για τους καλούς μαθητές το περιβάλλον τους είναι συνήθως ενθαρρυντικό 

και οι γονείς τους αυταρχικοί-καταπιεστικοί ή επιβοηθητικοί-προστατευτικοί. 

Οι Bourdieu και Passeron (1993) σημειώνουν ότι η σχολική αποτυχία αποδίδεται κατά 

τρόπο φυσικό στην έλλειψη χαρισμάτων επειδή δεν γίνεται αντιληπτή η σύνδεση της με μιαν 

ορισμένη κοινωνική κατάσταση, όπως η διανοητική ατμόσφαιρα του οικογενειακού 

περιβάλλοντος, η δομή της γλώσσας που μιλιέται σ' αυτό, η στάση απέναντι στο σχολείο και 

στην κουλτούρα του. Οι εκπαιδευτικοί με τις κρίσεις τους, οι οποίες έχουν κοινωνική 

σημασία, επικυρώνουν τις υπάρχουσες αποδόσεις της σχολικής αποτυχίας για τα παιδιά από 

τις κατώτερες τάξεις, τις οποίες δεν είναι διατεθειμένοι να αλλάξουν. «Η συλλογική 

αναπαράσταση ότι το άτομο είναι υπεύθυνο για τις πράξεις του και κυρίως για τις επιτυχίες 

και τις αποτυχίες τον, είναι επαρκώς ριζωμένη για να συνυπάρξει, για κάποιο χρονικό 

διάστημα, με μια πραγματικότητα, που περισσότερο παρά ποτέ έρχεται να την διαψεύσει» 

(Farr, 1995, σ. 118) . Μέσα από τη «θεοποίηση» των φυσικών χαρισμάτων, βρέθηκε επαρκής 

εξήγηση για τις διαφορές στην ακαδημαϊκή -και όχι μόνο- εξέλιξη και παραβλέφτηκαν 

κοινωνικές και άλλες διαφορές. Τα  στρώματα που διαθέτουν μόρφωση, καλλιέργεια και 

επίγνωση της κοινωνικής τους υπεροχής αποδίδουν τη σχολική επιτυχία σε συνδυασμό 

παραγόντων, σε αντίθεση με τα χαμηλότερα στρώματα που είναι πιο απόλυτα και καλύπτουν 

την ατομική και κοινωνική τους ευθιξία με απόδοση της αποτυχίας στο «έμφυτο» και σε 

άλλους παράγοντες. Στην Ελλάδα η αποτυχία των παιδιών στις σπουδές εισπράττεται από 

τους γονείς σαν προδοσία και από τα παιδιά σαν προσωπική τους αποτυχία (Κατάκη, 1984). 

Η απόδοση της σχολικής επιτυχίας ή αποτυχίας και η στάση των παιδιών και του 

περιβάλλοντος των απέναντι τους, παίζουν σημαντικό ρόλο στην ακαδημαϊκή και γενικότερη 

πορεία των παιδιών. Έρευνα σε αγγλικά σχολεία έδειξε πως οι μαθητές αποδίδουν την 

επιτυχία και την αποτυχία περισσότερο στην ικανότητα εκτέλεσης, την προσπάθεια και το 

ενδιαφέρον και λιγότερο σε άλλους παράγοντες όπως, δυσκολία υλικού, κίνητρα, χρόνος, 

συμπεριφορά, οικιακές συνθήκες, ευκαιρίες κ.λ.π. (Little, 1985). Η  σχολική επιτυχία 

αποδίδεται περισσότερο στην προσπάθεια που καταβάλλουν, στο ενδιαφέρον που δείχνουν, 

στον καθηγητή και στις ικανότητες τους, λιγότερο στην τεχνική της μελέτης, την ύλη των 

μαθημάτων και την οικογένεια και σχεδόν καθόλου στην τύχη. Η αποτυχία ερμηνεύεται 

περισσότερο σαν έλλειψη ενδιαφέροντος, προσπάθειας, τεχνικής μελέτης και σαν δυσκολία 
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ύλης μαθημάτων και λιγότερο σαν έλλειψη ικανότητας ή τύχης καθώς και σαν αρνητική 

επίδραση οικογένειας ή των καθηγητών. Ορισμένα παιδιά μετά την κοινωνική αποτυχία 

χαρακτηρίζονται από μειωμένη προσπάθεια, απόσυρση από την αντιμετώπιση της κοινωνίας 

και κατηγορούν τον εαυτό τους για έλλειψη κοινωνικής ικανότητας. Άλλα πάλι παιδιά 

ενέτειναν την κοινωνική προσπάθεια, επιμένοντας στην εργασία και μην αποδίδοντας την 

αποτυχία σε δικές τους κοινωνικές ανεπάρκειες. Τα παιδιά που πιστεύουν ότι η εξυπνάδα 

είναι δεδομένη είναι πιο πιθανό να κυνηγούν στόχους απόδοσης. Αυτά τα παιδιά δείχνουν να 

ανησυχούν για το πόση εξυπνάδα έχουν και αντιμετωπίζουν την αποτυχία ως ένδειξη της 

ποσότητας εξυπνάδας που κατέχουν. Αντίθετα αυτοί που πιστεύουν ότι η εξυπνάδα είναι 

εύπλαστη και δύναται να αυξηθεί είναι πιο πιθανό να κυνηγούν μαθησιακούς στόχους 

(Dweck & Leggett, 1988). 

Κάθε παιδί, «έχει υποκειμενική προσδοκία για τη μελλοντική του επίδοση, τις 

πιθανότητες επιτυχίας ή αποτυχίας που καθορίζεται από την εμπειρία του παρελθόντος και 

καθορίζει τη πρόβλεψη για μελλοντική απόδοση. Η επιτυχία ενισχύει την επιτυχία και το 

παιδί αποκτά γενικευμένη προσδοκία επιτυχίας και αυξάνει το επίπεδο προσδοκιών και 

προσπαθειών του παιδιού, η αποτυχία όμως μπορεί να γίνει κίνητρο για μεγαλύτερες 

προσπάθειες, τις περισσότερες φορές όμως επιδρά δυσμενώς στο αυτοσυναίσθημα του 

παιδιού, του επιβεβαιώνει τις χαμηλές του προσδοκίες για επιτυχία και το οδηγεί σε 

παραίτηση από κάθε προσπάθεια και γενικευμένη αποτυχία» (Herbert, 1992, σσ. 199-200). Η 

διαφοροποίηση της αντίδρασης των παιδιών στη σχολική αποτυχία μπορεί να εξηγηθεί με 

διάφορους τρόπους και πιθανόν να εξαρτάται από τις αποδόσεις τους για τη σχολική 

αποτυχία. Αν πιστεύουν πως αυτή ελέγχεται από τους ίδιους πιθανόν να δραστηριοποιηθούν 

για ανατροπή του αποτελέσματος. Αν όμως θεωρούν την αποτυχία αποτέλεσμα εξωτερικών 

ανεξέλεγκτων επιδράσεων ή κακοτυχίας τότε μπορεί να εγκαταλείψουν -ως μάταιη - κάθε 

προσπάθεια, αποδεχόμενη, την αρνητική αξιολόγηση του δασκάλου, ο οποίος αποτελεί γι' 

αυτά σημαντική πηγή κοινωνικής επιρροής. Ανεξάρτητα από την πραγματικότητα και τα 

αίτια της σχολικής αποτυχίας ή επιτυχίας, η αποδοχή από το παιδί μιας εξήγησης γι' αυτήν το 

οδηγεί σε μια έντονη και σταθερή διαστρέβλωση με στόχο την επιβεβαίωση παρά την 

απόρριψη των υποθέσεων του, επιλέγοντας συστηματικά την έκθεση του σε πληροφορίες που 

συμφωνούν με τις ήδη υπάρχουσες θέσεις και γνώμες του (Σακαλάκη, 1994).  

Συμπερασματικά το φαινόμενο της σχολικής επιτυχίας ή αποτυχίας είναι πολύπλοκο 

και πολυδιάστατο. Στα πλαίσια της έρευνας μας πιστεύουμε ότι το οικογενειακό και 
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γενικότερα κοινωνικό περιβάλλον επιδρά σημαντικά, όπως φάνηκε και από τα στοιχεία που 

παραθέσαμε. Τα παιδιά φτάνουν στο σχολείο έτοιμα να επιτύχουν ή να αποτύχουν και το 

σχολείο τις περισσότερες φορές «εκπληρώνει την προφητεία», αποφεύγοντας ή αδυνατώντας 

να αντιμετωπίσει τα πραγματικά αίτια της σχολικής αποτυχίας. Τελικά ποια είναι η αληθινή 

κι οριστική αποτυχία και ποια η φαινομενική και θεραπεύσιμη… 

 

 

2.2 Επιθετικέ ς Μορφέ ς Συμπεριφορά ς στη Σχολική Τάξη 

 

Ως προβληματικέ ς μορφέ ς συμπεριφοράς θεωρού νται οι ενέ ργειες και οι στά σεις 

του παιδιού , οι οποί ες δεν συνάδουν με την ηλικί α του και σχετί ζονται με σταθερά  

πρό τυπα  προκλητική ς, αντικοινωνική ς και επιθετική ς συμπεριφορά ς απέ ναντι στους 

ά λλους (συνομήλικους, γονεί ς, δασκάλους, κλπ.), (Burke et al., 2002∙ Frick, 1998∙ Hinshaw 

& Anderson, 1996∙ Mash & Wolfe, 2001, ό.α. στον Κουρκούτα, 2007). 

Επιθετικότητα σε διάφορες μορφές συναντάμε σε όλες τις περιοχές της κοινωνικής 

ζωής, την οποία και διαταράσσει. Ανάμεσα στα παιδιά, ανάμεσα στους συζύγους, ανάμεσα 

στους εργοδότες και εργαζομένους, ανάμεσα στις ιδεολογίες και στις φυλές, ανάμεσα στους 

λαούς και τα έθνη (Βουϊδάσκης, 1987). Περιλαμβάνει δε, ένα μεγάλο φάσμα ενεργειών και 

εκδηλώσεων, από την απλή λεκτική προσβολή και υποτίμηση της προσωπικότητας του 

άλλου, μέχρι τις δολοφονίες και τους πολέμους, αλλά και την αυτοκαταστροφή (αυτοχειρία) 

(Ανταμένκο, 1997. Παπαδόπουλος, 1997). Δεν υπάρχει ομοφωνία για τα αίτια της 

επιθετικότητας ούτε κοινή βάση για τον εννοιολογικό προσδιορισμό της. 

Η επιθετικότητα, βασικό χαρακτηριστικό των διαταραχών συμπεριφοράς εκτίνεται σε 

έ να μεγάλο φάσμα αντιδράσεων που διαφοροποιού νται μεταξύ  τους (έ νταση, διά ρκεια, 

μορφή , σκοπό , στό χο, κί νητρα, συνοδευτικά συναισθήματα, κοκ.), (Mahon & Kotler, 

2004, ό.α. στον Κουρκούτα, 2007). Στο έ να ά κρο του φά σματος τοποθετού νται οι 

ακραί ες βί αιες επιθετικέ ς μορφέ ς συμπεριφορά ς που παρατηρούνται σε εφή βους και 

ενή λικους (σωματική  βί α, βανδαλισμοί , εγκληματικό τητα) και στο ά λλο ά κρο, οι ή πιες 

μορφέ ς επιθετικό τητας που μπορεί  να περιλαμβά νουν προκλητικέ ς στά σεις ή  

συγκαλυμμένες μορφέ ς λεκτική ς και μη λεκτική ς επιθετικό τητας (π.χ. εναντί ωση, ψέ μα, 
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κλοπή  μικροαντικειμέ νων) που παρατηρού νται σε μικρό τερο ή  μεγαλύ τερο βαθμό  στην 

παιδική ηλικί α (βλ. Κουρκού τας, 2007). 

Οι κύριες μορφές επιθετικότητας περιλαμβάνουν τα εξής δίπολα: 

 Έκδηλη – Λανθάνουσα 

Έκδηλη μορφή επιθετικότητας είναι εκείνη που μεταβάλλεται σε συμπεριφορά και 

είναι δυνατόν να παρατηρηθεί, ενώ λανθάνουσα είναι εκείνη η μορφή που εμφανίζεται μόνο 

στην περιοχή του συνειδητού και του ασυνείδητου. Μπορεί δηλαδή η επιθετικότητα να είναι 

ορατή-έκδηλη αλλά και αόρατη-λανθάνουσα. 

 Άμεση – Έμμεση 

Η διαφορά μεταξύ άμεσης και έμμεσης μορφής επιθετικότητας βρίσκεται στο 

αντικείμενο προς το οποίο κατευθύνεται η επιθετική ενέργεια. Η άμεση επιθετικότητα 

στρέφεται κατευθείαν εναντίον του αντικειμένου που στοχεύει να βλάψει, ενώ η έμμεση 

μορφή μετατοπίζεται από το αρχικό της αντικείμενο σ’ ένα υποκατάστατο. 

 Εξωστρεφής – Ενδοστρεφής 

Η εξωστρεφής κατευθύνεται προς τον έξω κόσμο, «εξωποινική» και η εσωστρεφής 

εναντίον του ίδιου του προσώπου από το οποίο προέρχεται, σαν «αυτοεπιθετικότητα» ή 

«ενδοποινική». Η ενδοποινική επιθετικότητα είναι πιο οδυνηρή από την εξωποινική. 

 Εκφραστική – Συντελεστική 

Η εκφραστική επιθετική πράξη γίνεται η ίδια αυτοσκοπός (επιθετικότητα για την 

επιθετικότητα) και συνοδεύεται άμεσα με οξυθυμικές ενδοπροσωπικές διεγέρσεις. Αντίθετα η 

συντελεστική μορφή επιθετικότητας εξυπηρετεί μόνο ως μέσο για την πραγματοποίηση ενός 

συγκεκριμένου σκοπού έξω από την επιθετική ενέργεια. 

 Φυσική – Ψυχική 

Η διαφορά μεταξύ αυτών των δυο αναφέρεται στη μορφή εκδήλωσης της 

επιθετικότητας στη συμπεριφορά. Η φυσική επιθετικότητα εκδηλώνεται σε πράξη, που 

βασίζεται στην πρόθεση να προξενήσει σωματική βλάβη σ’ ένα πρόσωπο ή ζώο, ενώ η 

ψυχική εμφανίζεται με συμβολική και μεσολαβητική μορφή. 
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 Κοινωνική – Αντικοινωνική 

Είναι δυο διαφορετικές μορφές επιθετικότητας και ο σαφής τους διαχωρισμός 

προϋποθέτει περισσότερο την αποδοχή του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Τα κοινωνικά 

κριτήρια παίζουν σημαντικότερο ρόλο από τα ψυχολογικά. Κοινωνικές επιθετικότητες είναι 

μορφές εχθρικών πράξεων που γίνονται αποδεκτές μέσα σ’ ένα συγκεκριμένο πολιτισμό στο 

πλαίσιο των κοινωνικών κανόνων και αξιών. Στις αντικοινωνικές επιθετικότητες 

συμπεριλαμβάνονται όλες εκείνες οι πράξεις που γίνονται ταμπού και καθιερώνονται 

αρνητικά με νόμιμους και ηθικούς κανόνες του κοινωνικού συστήματος.  

Εκείνες οι μορφές επιθετικότητας που δεν έχουν την πρόθεση ή το σκοπό να βλάψουν 

ή να τραυματίσουν τον άλλο (π.χ. τα ατυχήματα) δεν μπορούν να θεωρηθούν επιθετικές 

μορφές. Επίσης κι εκείνες οι μορφές επιθετικής συμπεριφοράς, που έχουν πρόθεση και σκοπό 

αντι-επιθετικής φύσης (π.χ. η αντίσταση και η άρνηση εκτέλεσης διαταγής, που απαιτεί 

πραγματοποίηση κοινωνικής επιθετικότητας όπως σε περίπτωση πολέμου, την αφαίρεση 

ανθρώπινης ζωής κλπ) πρέπει με τα ψυχολογικά κριτήρια να αποκλειστούν από την 

κατηγορία των επιθετικών πράξεων (Βουϊδάσκης, 1987). 

Η επιθετική  προκλητική συμπεριφορά είναι μία από τις συνηθισμένες και τις πιο 

συχνές μορφέ ς προβληματικής συμπεριφοράς στην παιδική ηλικί α και συνήθως 

εκδηλώνεται με συνεχόμενες επιθετικές  προκλήσεις (άσκηση σωματικής βίας, κλοπές, 

ψέματα) όπως και εχθρική στάση απέναντι στους δασκάλους ,τους συμμαθητές, τους 

μεγάλους, περισσότερο όμως στους υπεύθυνους των αρχών (APA, 1998). Εκεί που πρέπει να 

δοθεί έμφαση είναι ό τι η κατηγορί α των ατόμων με προβλήματα - διαταραχέ ς 

συμπεριφοράς, παρά τα κοινά γνωρίσματα χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ποικιλί α και 

ετερογένεια, και όσον αφορά την υποκείμενη ψυχική οργάνωση, αλλά και όσον αφορά την 

εκδήλωση των συμπτωμάτων (Burke et al., 2002, ό.α. στον Κουρκούτα, 2007). 

Έχει διαπιστωθεί (Crick & Dodge, 1994, ό.α. στον Κουρκούτα, 2007) ό τι τα 

επιθετικά  παιδιά  έχουν εχθρικές προκαταταλήψεις και  συνήθως επιρρίπτουν ευθύνες και 

εχθρικές διαθέσεις στους άλλους και είναι αυτή η στάση τους που δημιουργεί τα προβλήματα 

αντιπαράθεσης και συγκρούσεων ιδιαίτερα  με τους συνομήλικους. Συνήθως, τα παιδιά αυτά 

έχουν την προδιάθεση να δημιουργούν αρνητικές καταστάσεις με τον περίγυρο 

τους(μεγάλους και μικρούς), οι οποί ες επιβεβαιώνουν τις  μη αποδεκτές και αρνητικές 
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συμπεριφορές τους που ήδη έχουν, αλλά και την αντίληψη την οποία έχουν για τον εαυτό 

τους και τους άλλους.  

Τα αρνητικά συναισθήματα, όπως ο θυμός και η οξυθυμί α μάλλον εί ναι οι 

κυρίαρχες συναισθηματικές καταστάσεις από τις οποίες διακατέχονται τα παιδιά με 

αντιδραστικέ ς διαταραχέ ς και συμπεριφορικά  προβλή ματα. Οι Crick και Dodge (1994), 

διαπίστωσαν ότι η συνεχής ένταση και ο θυμός εί ναι συστατικά  στοιχεί α του μηχανισμού  

από δοσης εχθρικών τά σεων στους ά λλους (λανθασμέ νη ερμηνεί α των συμπεριφορών 

των άλλων προσώπων), (Κουρκούτας, 2007). 

Σύμφωνα  με τα δεδομένα που υπάρχουν τα συγκεκριμένα αρνητικά συναισθήματα 

όταν εκφράζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι δυνατόν να αποτελούν και προϊόν των 

αρνητικών χειρισμών από μέ ρους του, των γονέ ων, των εκπαιδευτικών και γενικότερα του 

ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. Όταν λοιπόν η αντιμετώπιση των παιδιών με 

προβλήματα συμπεριφοράς γίνεται με τον ίδιο  (προβληματικό) τρόπο, δηλαδή με επιθετικό, 

αυστηρό ή  τιμωρητικό  τρόπο, στο σχολείο, στο σπίτι κτλ, συνήθως επιδεινώνει τις 

εσωτερικέ ς εντάσσεις και τα συναισθήματα θυμού  ή  εκδίκησης αυτών των παιδιών, 

ανοίγοντας έτσι μεγαλύτερο ρήγμα στις σχέσεις  και τους συνεκτικούς δεσμού ς με τους 

ενήλικους και αυξάνοντας τις πιθανότητες επιδείνωσης των επιθετικών εκφράσεων (Η βία 

φέρνει βία), (Κουρκού τας, 2007). 

Τα προβλήματα και οι διαταραχέ ς συμπεριφορά ς ή  ακό μη και οι καθημερινές 

ενοχλητικέ ς συμπεριφορέ ς, θεωρού νται από  τις βασικέ ς αιτί ες της κακής λειτουργί ας 

της τά ξης, της οποία οι εκπαιδευτικοί εκλαμβάνουν ως προσβολή  της επαγγελματική ς και 

προσωπική ς τους ταυτό τητας, κάτι που τους δημιουργεί ιδανικές συνθή κες για την 

ανά πτυξη αρνητικών στά σεων, συναισθημά των ά γχους, δυσφορί ας και εξουθέ νωσης. 

Έτσι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί  

εί ναι η διαχεί ριση των μικρών ή μεγάλων καθημερινών προβλημά των συμπεριφορά ς 

μέσα στην τά ξη καθώς και η διαχεί ριση του «στρες» που τους διακατέχει το οποίο πηγά ζει 

από  αυτέ ς τις συμπεριφορέ ς (Rogers, 1996, ο.α. στον Κουρκούτα, 2007). 
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2.3 Μορφέ ς επιθετικό τητας στο σχολεί ο και η στάση των εκπαιδευτικών 

 

 

Στο σύστημα του σχολειού και της τάξης υπάρχει έ να μεγάλο πλαίσιο αρνητικών 

συμπεριφορών που επιδεινώνονται μεταξύ  των παιδιών και μεταξύ  παιδιών και 

εκπαιδευτικών και συμπεριλαμβάνουν από τις πιο μικρές έ ως τις πλέ ον μεγάλες και σοβάς 

μορφέ ς επιθετικότητας (π.χ. διαταρακτικέ ς και διασπαστικέ ς συμπεριφορές στην τάξη, 

σωματικέ ς παρενοχλήσεις στον προαύλιο χώρο, προκλητικέ ς στάσεις και αντιδραστικότητα 

απέναντι στους εκπαιδευτικούς, παθητική επιθετικότητα, επί μονη άρνηση συνεργασίας, 

συμμετοχής στη τάξη, κλοπέ ς, κοκ.), (Burke et al., 2002∙ Loeber & Stouthamer‐Loeber, 

1998, ο.α. στον Κουρκούτα, 2007). 

 Επιθετικότητα του δασκάλου προς μαθητή 

Οι δάσκαλοι υπηρετούν και μεταφέρουν τις αξίες και τις νόρμες του κοινωνικού τους 

συστήματος. Σ’ αυτό το ρόλο του ο δάσκαλος μεταβιβάζει τα πολιτισμικά αγαθά  αυτού του 

συστήματος σε μια ομάδα μαθητών με διαφορετική κοινωνική προέλευση, διαφορετικές αξίες 

και με διαφορετικούς τρόπους συμπεριφοράς και τους φέρνει σε αντιπαράθεση με 

συγκεκριμένες θέσεις και τυπικούς ρόλους , που καθορίζονται κοινωνικά και σχετίζονται με 

κοινωνικές προσδοκίες. Μικρή και προπάντων μεγάλη διαφοροποίηση της υποκειμενικής από 

την αντικειμενική διάσταση στην εκτέλεση αυτών των ρόλων διαψεύδει τις προσδοκίες του 

δασκάλου και τον κάνει επιθετικό. 

Η ίδια η μαθησιακή διαδικασία δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο δάσκαλος ως 

εκπρόσωπος της κοινωνίας, είναι υποχρεωμένος να οργανώσει όλες τις διαδικασίες μάθησης 

και επιστρατεύει όλες τις δυνάμεις για αποσπάσει όσο γίνεται υψηλότερη επίδοση. Χαμηλή 

επίδοση του μαθητή , ακόμη και παρά τις φιλότιμες προσπάθειές του, μπορεί να θεωρηθεί ότι 

οφείλεται στην περιφρόνηση του μαθητή να δεχτεί τη μόρφωση την οποία του προσφέρεται. 

Η πικρία του δασκάλου μπορεί να εκδηλωθεί με ξεσπάσματα θυμού, με λεκτική ή σωματική 

επιθετικότητα εναντίον του μαθητή. 

Η επιθετική συμπεριφορά των μαθητών εναντίον του δασκάλου, η απείθεια που 

μπορεί να θεωρηθεί επιθετικότητα, οι συνεχείς ερωτήσεις και αντιρρήσεις στις απαντήσεις 

του δασκάλου, με άλλα λόγια η αμφισβήτηση του ρόλου που η κοινωνία του ανέθεσε, 

εκλαμβάνεται ως προσωπική προσβολή κι εκείνος απαντά με επιθετικότητα. Μειώνει τη 
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βαθμολογία, υποβάλλει ασαφείς ερωτήσεις και βάζει δύσκολα προβλήματα, προχωρεί ίσως 

στο στιγματισμό και την περιθωριοποίηση του μαθητή και ακόμη, αναζητεί τον 

αποδιοπομπαίο τράγο της τάξης. Δάσκαλοι που μεγάλωσαν οι ίδιοι με ένα σχεδόν 

νομιμοποιημένο αυταρχικό στυλ αγωγής, αντιδρούν σε κάθε νεωτερισμό και σε κάθε 

αναδόμηση της εξουσίας στη σχολική τάξη και αμύνονται με πολύ επιθετικότητα 

υπερασπίζοντας τα δικά τους κάστρα (Νέστορος, 1997). 

 

 Επιθετικότητα ανάμεσα σε μαθητές- σχολικό εκφοβισμός 

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα πρόβλημα σχέσης στο οποίο η δύναμη και η 

επιθετικότητα χρησιμοποιούνται για να προκαλέσουν πόνο σε ένα ευάλωτο άτομο. Ο 

σχολικός εκφοβισμός έχει οριστεί ως οι αρνητικές φυσικές ή λεκτικές ενέργειες που έχουν 

εχθρική πρόθεση, προκαλούν πόνο στα θύματα, είναι επαναλαμβανόμενες κατά τη διάρκεια 

του χρόνου, και περιλαμβάνουν μια διαφοροποίηση δύναμης μεταξύ του παιδιού που 

εκφοβίζει και του παιδιού που γίνεται θύμα (Olweus, 1993). Ο εκφοβισμός αναφέρεται στην 

επαναλαμβανόμενη, για μεγάλο χρονικό διάστημα, έκθεση του μαθητή σε βίαιες και 

επιθετικές συμπεριφορές που εκδηλώνονται από μαθητές σε βάρος άλλων μαθητών στο 

πλαίσιο του σχολείου (Μαρκουλάκη & Παπαστεφανάκης, 2008. Rigby, 2007). 

Με τον επαναλαμβανόμενο σχολικό εκφοβισμό, η σχέση δύναμης μεταξύ των παιδιών 

που εκφοβίζουν και των θυμάτων τους παγιώνεται: οι θύτες αυξάνουν τη δύναμή τους και τα 

θύματα τη χάνουν (Smith & Sharp, 2003). Παιδιά που επανειλημμένα πέφτουν θύματα 

εκφοβισμού γίνονται όλο και περισσότερο ανίκανοι να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Ο 

σχολικός εκφοβισμός είναι μια μορφή επιθετικότητας και δεν είναι τυχαία,  έχει σκοπό να 

βλάψει. Ο σχολικός εκφοβισμός σχετίζεται με την κυριαρχία και την κοινωνική θέση, είναι 

συχνά ανταμειβόμενος και υποστηριζόμενος από άλλα παιδιά.  

Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες περίπου το 15% των μαθητών έχουν βιώσει 

συμπεριφορές εκφοβισμού και βίας από συμμαθητές τους. Ο εκφοβισμός και η θυματοποίηση 

των μαθητών αφορά την επαναλαμβανόμενη έκθεση του ατόμου για σχετικά μεγάλο χρονικό 

διάστημα σε πράξεις που σχετίζονται με βία και εκφοβισμό εκ μέρους κάποιων μαθητών. Και 

στην Ελλάδα, το θέμα του σχολικού εκφοβισμού έχει βρεθεί ότι είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα, 

που εμφανίζεται σε ποσοστό περίπου 8%. Στη συγκεκριμένη έρευνα βρέθηκε ότι οι μαθητές 

μέσα από την εφαρμογή προγραμμάτων ψυχοεκπαιδευτικής παρέμβασης ανέφεραν ότι 
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απευθύνοντας περισσότερο σε πρόσωπα στήριξης για να εκφράσουν τα επεισόδια 

εκφοβισμού που έχουν βιώσει σε σύγκριση με πριν. Θετικά αποτελέσματα μπορούν να 

επέλθουν μετά από βραχείας διάρκειας προγράμματα ευαισθητοποίησης για το θέμα του 

εκφοβισμού (Γιαννακοπούλου, Δ.Φ., Διαρεμέ, Σ.Π., Σουμάκη, Ε., & Χατζηπέμου, Θ. 2010).  

Βασικές μορφές του σχολικού εκφοβισμού είναι ο λεκτικός εκφοβισμός, που 

περιλαμβάνει βρίσιμο, πειράγματα, προσβολές, απειλές, πειρακτικούς χαρακτηρισμούς, ο 

κοινωνικός εκφοβισμός, που αφορά την περιθωριοποίηση και απομόνωση του παιδιού και ο 

σωματικός εκφοβισμός, που περιλαμβάνει σωματική βία και χτυπήματα. Τα τελευταία χρόνια 

έχει προστεθεί και αναπτυχθεί και μια νέα μορφή σχολικού εκφοβισμού, που είναι ο 

ηλεκτρονικός εκφοβισμός ή εκφοβισμός μέσω του κυβερνοχώρου, που αφορά πειράγματα ή 

απειλητικά/ προσβλητικά μηνύματα μέσω κινητών ή μέσω του διαδικτύου και συγκεκριμένα 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Olweus, 1996). Οι μοντέρνες μορφές επικοινωνίας έχουν 

οδηγήσει στην εμφάνιση του νέου είδους σχολικού εκφοβισμού. Έχει βρεθεί ότι πάνω από 

τους μισούς μαθητές που βιώνουν τον εκφοβισμό μέσω του κυβερνοχώρου εκφοβίζονται και 

στο χώρο του σχολείου (Beran & Li, 2007).  

Σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά ντρέπονται να μιλήσουν για τα περιστατικά 

εκφοβισμού που έχουν δεχθεί, με αποτέλεσμα να απομονώνονται ή να βιώνουν έντονο άγχος. 

Επίσης, τα περισσότερα παιδιά που έχουν πέσει θύματα εκφοβισμού έχουν ελάχιστους ή και 

καθόλου φίλους (Trinder, 2000), ενώ χαρακτηρίζονται ως εσωστρεφή, ευαίσθητα και ήσυχα 

παιδιά (Lowenstein, 1994). Ένα ακόμη στοιχείο των παιδιών- θυμάτων εκφοβισμού είναι η 

χαμηλή αυτοεκτίμηση και η παθητικότητα, καθώς δεν αντιδρούν απέναντι στις πράξεις των 

άλλων (Seals & Young, 2003).     

Αντίθετα, οι μαθητές που εκφοβίζουν τους άλλους είναι άτομα που νιώθουν έντονα 

την ανάγκη να κυριαρχούν και δεν μπορούν να ελέγξουν την επιθετικότητα και γενικότερα τη 

συμπεριφορά τους. Ενδέχεται να έχουν βιώσει την επιθετικότητα στο περιβάλλον τους ή και 

την απόρριψη των άλλων, με αποτέλεσμα να έχουν βρει έναν τρόπο να κυριαρχούν στους 

άλλους (Smith & Sharp, 2003). 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι προκλήσεις, οι επιθέσεις  και ανάρμοστες 

συμπεριφορές των παιδιών έχουν ως επακόλουθο οι εκπαιδευτικοί να βιώνουν έ ντονα  

φορτισμένα συναισθήματα οι οποίοι στην προσπάθεια τους να δώσουν λύσεις καταστολής 

των παραπάνω συμπεριφορών αναπτύσσουν αντί στοιχες τιμωρητικέ ς ή  αρνητικέ ς 
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στάσεις. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με αρκετές σχετικές μελέτες μπορούμε να καταλήξουμε στο 

ότι οι μαθητέ ς που εκδηλώνουν αντικοινωνικέ ς συμπεριφορές, ιδιαίτερα αγόρια και 

μαθητέ ς μειονοτήτων, «είναι πολύ  πιθανότερο να τιμωρηθούν και να αποκλειστούν, από να 

βοηθηθούν ή  να υποστηριχτούν στην επί λυση των προβλημάτων τους, κατά τρόπο 

θεραπευτικό» (Walker, et al., 1996: 197, ο.α. στον Κουρκούτα, 2007). 

Οι  σύγχρονοι ερευνητές  έχουν αναδείξει το περιβάλλον του σχολείου ως έ να  από 

τα δυναμικά πλαίσια αλληλεπιδρά σεων, το οποί ο μπορεί να λειτουργήσει ως ένα πρόσθετο 

βάρος  στην εξέλιξη, καθώς επίσης να επιδεινώσει ή και να καθιερώσει  τις λεγόμενες  

προβληματικές συμπεριφορές σε παιδιά από την προσχολική, σχολική, αλλά και εφηβική 

ηλικί α (Laub & Lauritsen, 1998∙ Roaeser & Eccles, 2000, ο.α. στον Κουρκούτα, 2007). 

Υπάρχει μια ευρύτερη αποδοχή ότι οι προβληματικέ ς συμπεριφορές, που έ χουν, ήδη, 

εμφανισθεί  κατά την διάρκεια της προσχολικής ηλικί ας τείνουν να παίρνουν μεγαλύτερη 

έκταση κατά την διάρκεια της σχολικής ηλικί ας, λόγω των συνθηκών που έχουν άμεση 

σχέση  με την λειτουργί α του σχολεί ου. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι 

προβληματικές συμπεριφορές είναι απαραίτητο να συγκεκριμενοποιηθούν και να 

διαμορφωθούν οι παράμετροι που τις επηρεάζουν. Για παράδειγμα, το  αναλυτικό πρόγραμμα 

και το κατά πόσο διαθέτει την απαραίτητη ποιότητα,  ποιές θα είναι οι επιβολές των ποινών 

και οι κανόνες που θα αποτελούν τον τρόπο λειτουργί ας του σχολεί ου, τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών όσον αφορά  τις προβληματικέ ς συμπεριφορές, την δυνατότητα που θα 

παρέχεται στους μαθητές για συμβουλευτική υποστήριξη, το κατά  πόσο είναι δυνατόν να 

επεξεργασθούν αποτελεσματικά τις προβληματικές καταστάσεις (π.χ. συχνέ ς συναντήσεις 

των εκπαιδευτικών μεταξύ  τους), τη δυναμική που υπάρχει στο πλαίσιο της τάξης. Όλα τα 

παραπάνω βεβαίως δεν είναι ανεξάρτητα το ένα με το άλλο, αλλά εμπεριέχουν μία άρρηκτη 

σύνδεση με έ να διαλεκτικό και δυναμικό τρόπο μεταξύ  τους εκφράζοντας έτσι την 

φιλοσοφία του σχολείου (Fraser, 2004, ο.α. στον Κουρκούτα, 2007).  

Οι εντάσσεις των συναισθημάτων ,τα άγχη διαχείρισης, αλλά και το αίσθημα  

ματαίωσης που προκαλούν οι προβληματικές συμπεριφορές των παιδιών στους 

εκπαιδευτικούς αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα που επιδεινώνει  τις συγκρούσεις 

μεταξύ τους, αφού συχνά παρασυρμένοι και προκατειλημμένοι , οι εκπαιδευτικοί, 

δημιουργούν αρνητικές και στερεότυπες αντιλήψεις  για τα συγκεκριμένα παιδιά  και συχνά 

δεν αντιλαμβάνονται τα αδιέξοδα σε συναισθηματικό και ψυχολογικό τομέα που ενυπάρχουν  

πί σω από την επιθετικότητα και την γενικότερη προβληματική συμπεριφορά τους. 
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Ασχολούνται κυρίως με το τι έχουν να αντιμετωπίσουν κάθε μέρα και με ποιο τρόπο θα 

καταστείλουν τη δυσμενή λειτουργία της τάξης τους. Έτσι λοιπόν είναι βασικό να 

κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί τη ρίζα του προβλήματος και όχι να καταφεύγουν σε στάσεις 

όπως είναι η τιμωρία, η οποία από μόνη της, γεννά ακόμα περισσότερα αρνητικά 

συναισθήματα κι επομένως κι άλλα προβλήματα συμπεριφοράς. Παρόλα αυτά οι δάσκαλοι 

συνηθίζουν να αντιμετωπίζουν τα επιθετικά παιδιά χρησιμοποιώντας έ ναν συνδυασμό 

αρνητικών τρόπων αντιμετώπισης, (προειδοποιήσεις, τιμωρίες, επιπλήξεις, αποβολές και 

παραπομπές τους στην διεύθυνση), (Κουρκούτας, 2007). 

Αντί  λοιπόν να γίνει εστίαση στη ρίζα του προβλήματος, επιλέγεται ο εύκολος τρόπος 

της τιμωρία, ο οποίος μπορεί να καταστείλει το πρόβλημα προσωρινά, ενώ είναι 

αποτελεσματικός μόνο στα λιγότερο «προβληματικά» παιδιά . Έτσι, ο εκπαιδευτικός 

απομακρύνεται  από την πραγματική κατανόηση της ψυχολογίας του παιδιού με αποτέλεσμα 

κι εκείνος και ο μαθητής να εμπλέκονται σε μια σχέση αντιπαράθεσης με το παιδί  να τείνει 

να ταυτίζεται όλο και περισσότερο με μια αρνητική αυτό-εικό να (Κουρκού τας, 2007). 

Όσον αφορά την επιθετικότητα των μαθητών σημαντικό ρόλο παίζει ο σχεδιασμός και 

η εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης της παραβατικότητας των μαθητών. Η σοβαρή 

αντικοινωνική συμπεριφορά προλαμβάνεται παρά θεραπεύεται, έτσι ώστε να μην φτάνουν οι 

ανήλικοι στην παραβατικότητα και τον εγκλεισμό. Η παρέμβαση για το παιδί σε κίνδυνο 

μέσα στην οικογένεια ή για εκείνο που δεν έχει οικογένεια είναι έργο περίπλοκο και απαιτεί 

συνολική μελέτη και προσέγγιση με πρωτοβουλία και συνεργασία των υπηρεσιών κοινωνικής 

πρόνοιας και ψυχικής υγείας, Το πρόβλημα αυτό καμία υπηρεσία δεν μπορεί να το χειριστεί 

μόνη της. Στο κρίσιμο αυτό θέμα της παρέμβασης στην οικογένεια πρέπει να αναζητηθούν 

πληροφορίες και από άλλες χώρες όπου έχουν ασκηθεί με επιτυχία συντονισμένες 

προσπάθειες πρόληψης π.χ. Καναδάς.  

Στην πρόληψη κάποιοι παράγοντες κινδύνου μπορεί να αντιμετωπισθούν με ειδικά 

προγράμματα και φροντίδα πάντα μέσα σε ένα γενικότερο σχέδιο συντονισμένης δράσης. 

Παράδειγμα αποτελεί το σχολικό περιβάλλον όπου είναι δυνατό ν' αντιμετωπισθούν με 

επιτυχία τα μαθησιακά προβλήματα του μαθητή και οι συνακόλουθες δυσκολίες του. Το 

αποτυχημένο και απογοητευμένο παιδί γίνεται εχθρικό προς το σχολείο και τους συμμαθητές 

του. Η σχολική αποτυχία οδηγεί και στην κοινωνική απαξίωση. Στο σχολικό περιβάλλον 

πρέπει ν' αντιμετωπισθούν επίσης και τα προβλήματα των παιδιών μεταναστών όπως η 

εκμάθηση της γλώσσας, η αναγνώριση των επιτυχιών τους, η αγωγή των γηγενών παιδιών για 
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την πρόληψη των διακρίσεων σε βάρους εκείνων που πρόσφατα έχουν εγκατασταθεί στην 

Ελλάδα.  

Προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των γονέων για τις βέλτιστες 

μεθόδους φροντίδας των παιδιών στην προσχολική ηλικία είναι χρήσιμα και πρέπει να 

ενθαρρύνονται. Οι γονείς πρέπει επίσης να γίνονται ενήμεροι για τις συνέπειες στο παιδί από 

την χωρίς έλεγχο παρακολούθηση της τηλεόρασης. Συνοπτικά, η πρόληψη της νεανικής βίας 

αποτελεί μέρος των προβλημάτων διαγωγής ενός σημαντικού ποσοστού παιδιών και εφήβων 

η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί αποσπασματικά. Απαιτείται ένας γενικότερος 

προγραμματισμός και συντονισμός επιμέρους προσπαθειών. Πρωταρχικός και δυσκολότερος 

ανάμεσα σ' αυτούς αποτελεί η παρέμβαση στα πλαίσια της οικογένειας (Eisenbraun, 2007).  

Υπεύθυνο για την εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης ή πρόληψης κατά του 

σχολικού εκφοβισμού είναι και το σχολείο. Ένα σύνολο ερευνών που μελετούν προγράμματα 

για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού δείχνουν την αποτελεσματικότητα αυτών, 

αλλά και την ανάγκη πραγματοποίησης τέτοιου είδους προγραμμάτων.  

Οι επιπτώσεις του σχολικού εκφοβισμού και η επίδραση των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών βρίσκονται στο επίκεντρο της μελέτης του εν λόγω φαινόμενου (Olweus, 

1984. Rivers & Smith, 1994. Sharp, 1995. Χήνα & Χρυσαφίδη, 2000, αναφ. στους Λιάκου, 

Διγγελίδη, Χατζηγεωργιάδη & Παπαϊωάννου, 2010). Παράδειγμα προγράμματος κατά του 

σχολικού εκφοβισμού είναι το πρόγραμμα KiVa, που έχει βρεθεί ότι έχει θετικές επιδράσεις 

και το οποίο περιλαμβάνει μαθήματα με συζήτηση, προβολή ταινιών και βιωματικές 

ασκήσεις (Salmivally, Karna & Poskiparta, 2011), καθώς και το πρόγραμμα του Olweus 

(Limper, 2000).  

Οι Γιαννακοπούλου και συν. (2010) εξέτασαν τον έγκαιρο εντοπισμό και την ανάγκη 

πρόληψης συμπεριφορών επιθετικότητας και εκφοβισμού, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον 

τους σε ένα πρόγραμμα για την πρόληψη του εκφοβισμού και την αποτελεσματικότητά του. 

Για τη μελέτη της αποτελεσματικότητας της ψυχοεκπαιδευτικής παρέμβασης για το 

φαινόμενο του εκφοβισμού πραγματοποίησαν μια ποσοτική έρευνα με τη χρήση 

ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς στην περιοχή της 

Αθήνας. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι ο εκφοβισμός αποτελεί ένα φαινόμενο που 

συναντάται στα σχολεία της Αθήνας, με τα κορίτσια να είναι πιο συχνά θύματα και τα αγόρια 

πιο συχνά θύτες. Μετά την εφαρμογή μιας ψυχοεκπαιδευτικής παρέμβασης οι μαθητές 
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ανέφεραν ότι απευθύνονται περισσότερο σε πρόσωπα στήριξης. Οι ερευνητές διαπίστωσαν 

ότι τα βραχυπρόθεσμα προγράμματα ευαισθητοποίησης έχουν θετική επίδραση στη μείωση 

του σχολικού εκφοβισμού. 

Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος πρόληψης του σχολικού 

εκφοβισμού εξετάστηκε και από τους Bauer, Lozano και Rivara (2007), καθώς και από τους 

Fekkes, Pijpers και Verloove- Vanhorick (2006). Οι Bauer et al. (2007) μελέτησαν ένα 

πρόγραμμα πρόληψης που εφαρμόστηκε σε επτά σχολεία, επικεντρώνοντας στη διερεύνηση 

της αποτελεσματικότητας του προγράμματος, μέσα από τη μείωση της θυματοποίησης, τη 

βελτίωση των στάσεων των μαθητών και τη βελτίωση της γενικής σχολικής εμπειρίας. Οι εν 

λόγω ερευνητές μέσα από το συνδυασμό μιας ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας εξέτασαν την 

επίδραση της εφαρμογής ενός προγράμματος για το σχολικό εκφοβισμό και βρήκαν ότι το 

πρόγραμμα πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού είχε ποικίλες επιδράσεις για τους μαθητές 

με βάση το φύλο, τη φυλή και την τάξη, ενώ διαφοροποιήσεις υπήρχαν και ως προς τα 

ποσοστά εκφοβισμού. Οι μαθητές στα σχολεία όπου εφαρμόστηκε το πρόγραμμα είχαν 

περισσότερες πιθανότητες να στηρίξουν και να βοηθήσουν συμμαθητές τους που έπεσαν 

θύματα σχολικού εκφοβισμού, ενώ τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας  ήταν πιο πιθανό να 

λυπούνται και να θέλουν να βοηθήσουν τα θύματα. Επιπλέον, οι Fekkes et al. (2006) με την 

εφαρμογή ενός πειραματικού ερευνητικού σχεδιασμού διαπίστωσαν ότι στην ομάδα 

παρέμβασης όπου εφαρμόστηκε το πρόγραμμα πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού 

μειώθηκε ο αριθμός των παιδιών που βίωναν σχολικό εκφοβισμό, καθώς και τα επίπεδα 

θυματοποίησης, ενώ οι μαθητές είχαν μια πιο ενεργητική στάση απέναντι στις συμπεριφορές 

εκφοβισμού και μείωση των επιπέδων κατάθλιψης.  

Επιπλέον, στην έρευνα των Salmivally et al. (2011) όπου εξετάστηκαν οι επιδράσεις 

του προγράμματος KiVa σε διαφορετικούς τύπους εκφοβισμού στη Φινλανδία, οι ερευνητές 

μέσα από την πραγματοποίηση μιας ποσοτικής έρευνας διαπίστωσαν ότι το πρόγραμμα αυτό 

είναι αποτελεσματικό κατά του σχολικού εκφοβισμού. Αναλυτικότερα, οι ερευνητές 

διαπίστωσαν ότι το πρόγραμμα κατά του εκφοβισμού συνέβαλε στη μείωση συμπεριφορών 

εκφοβισμού, μειώνοντας ακόμη και περισσότερο έμμεσες και κρυφές μορφές εκφοβισμού, 

όπως είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός και η θυματοποίηση μέσω του διαδικτύου. Όλοι οι 

τύποι εκφοβισμού μειώθηκαν στα σχολεία όπου εφαρμόστηκε το πρόγραμμα, ενώ στα 

σχολεία που ανήκαν στις ομάδες ελέγχου παρατηρήθηκε αύξηση του εκφοβισμού. 
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Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν βασικά πρόσωπα αναφοράς για την αντιμετώπιση του 

σχολικού εκφοβισμού, ενώ μπορούν να σκιαγραφήσουν καλύτερα και το εν λόγω φαινόμενο. 

Οι επιπτώσεις του εκφοβισμού είναι κυρίως ψυχολογικές, καθώς τα παιδιά που πέφτουν 

θύματα σχολικού εκφοβισμού εκδηλώνουν συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης καθώς και 

χαμηλή αυτοεκτίμηση (Seals & Young, 2003). Ακόμη, τα παιδιά αυτά εμφανίζουν 

συναισθήματα ανασφάλειας στο σχολείο, σχολική φοβία αλλά και δυσκολία να 

υπερασπιστούν τον εαυτό τους (Orpinas, Horne & Staniszewski, 2003). Οι εκπαιδευτικοί θα 

πρέπει να λάβουν υπόψη τις επιπτώσεις του εκφοβισμού όσον αφορά τα παιδιά που τον 

βιώνουν. 

Η στάση των δασκάλων απέναντι στην επιθετικότητα και την κοινωνική απόσυρση 

των μαθητών αναμένεται επίσης να επηρεάζει την αυτοαντίληψη των μαθητών απέναντι σε 

τέτοιου είδους συμπεριφορές. Όταν η αλληλεπίδραση του εκπαιδευτικού απέναντι στους 

επιθετικούς μαθητές χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό ελέγχου και χαμηλή στοργικότητα 

(Coie & Koeppl, 1990), μεταβιβάζεται μια αντιπάθεια προς αυτούς στους υπόλοιπους 

μαθητές της τάξης, και έτσι ενδεχομένως να μάθουν να απορρίπτουν την επιθετικότητα 

(Hughes, Cavell & Jackson, 1999). Αντιθέτως, οι δάσκαλοι που είναι ανεκτικοί στην 

επιθετικότητα διαβιβάζουν αυτή την ανοχή τους και στους υπόλοιπους μαθητές τους με 

αποτέλεσμα και εκείνοι να ενεργούν πιο θετικά απέναντι στους επιθετικούς συνομηλίκους 

τους.  
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3. Η παραβατικότητα ανηλίκων με μαθησιακές δυσκολίες 

 

Η παραβατικότητα αποτελεί μια σοβαρή ανησυχία στη σύγχρονη κοινωνία (Larson , 

in press). Η συχνότητα, η διάρκεια του εγκλεισμού (California Youth Authority, 1983) καθώς 

και το κόστος της φυλάκισης των εγκληματιών έχει αυξηθεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια. 

Επιπλέον, οι ανήλικοι οι οποίοι καταδικάζονται, έχουν υψηλό ποσοστό κινδύνου να γίνουν 

ενήλικοι εγκληματίες (California Youth Authority, 1983). 

Τα άτομα με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες αναμένεται να παρουσιάζουν πιο 

συχνά τόσο προβλήματα εσωτερίκευσης, όπως άγχος, εκδήλωση σωματικών πόνων, 

κοινωνική απόσυρση, όσο και προβλήματα εξωτερίκευσης, όπως επιθετικότητα, παράβαση 

κανόνων και προβλήματα διαγωγής (Lindsay & Dockrell, 2000˙ Maughan & Carroll, 2006). 

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες στην προσπάθειά τους 

να μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν, ενώ παράλληλα μπορεί να αντιμετωπίσουν ένα 

αρνητικό περιβάλλον κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Επίσης, τα παιδιά και οι 

έφηβοι με μαθησιακά ελλείμματα είναι σχεδόν πέντε φορές πιο επιρρεπή αναφορικά με την 

εκδήλωση αντικοινωνικών συμπεριφορών σε σχέση με τα παιδιά χωρίς μαθησιακές 

δυσκολίες (Hinshaw, 1992). 

Έρευνες σε δείγματα παραβατικών παιδιών και παιδιών με διαταραχή διαγωγής 

έδειξαν υψηλά επίπεδα σε ειδικές μαθησιακές δυσκολίες καθώς και γενική ακαδημαϊκή 

αποτυχία (Frick, P.J., Kamphaus, R.W., Lahey, B.B., Loeber, R., Christ, M.A.G., Hart, E.L., 

& Tannenbaum, L.E. (1991). Εντούτοις, αρκετές μελέτες προτείνουν ότι η συσχέτιση είναι 

μικρή ή απούσα όταν λαμβάνονται υπόψη μεταβλητές όπως  η οικογενειακή αντιπαλότητα, η 

γονική κατάθλιψη ή εχθρότητα, η χαμηλή γονική εκπαίδευση, γλωσσικές  δυσκολίες και η 

νευροαναπτυξιακή καθυστέρηση (Olweus, 1983˙ Maughan et al., 1996). 

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες πολύ συχνά πέφτουν θύματα εκφοβισμού από 

τους συμμαθητές τους. Το 50% των παιδιών των πιο πρόσφατων ερευνών ανέφεραν ότι είχαν 

υποστεί εκφοβισμό ή πείραγμα εξαιτίας των μαθησιακών δυσκολιών τους (Humphrey & 

Mullins, 2002). Τα παιδιά μπορεί να υιοθετήσουν διάφορα «προφίλ εσωτερικής λογικής» 

σχετικά με τις δυσκολίες τους, τα οποία παράγουν διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης και 

διατήρησης της αυτοεικόνας τους (Singer, 2005). Τα παιδιά μπορεί να αμύνονται απέναντι 

στον εκφοβισμό και τα αισθήματα αναξιότητας, είτε καλύπτοντας τα συναισθήματά τους και 
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την κακή σχολική επίδοση, είτε αξιολογώντας την προσωπική, κοινωνική και ακαδημαϊκή 

τους πρόοδο σε άλλους τομείς, διαφορετικούς από το διάβασμα.  

Αν τέτοιες θετικές στρατηγικές διαχείρισης μπορούν να ενισχυθούν με ενεργητικό 

τρόπο στα παιδιά με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες, τότε αυτό μπορεί να υποστηρίξει 

και να προωθήσει την επιτυχή ακαδημαϊκή και κοινωνική προσαρμογή. Αυτή η πρόταση 

είναι σύμφωνη με τα ευρήματα και τις συστάσεις του Alexander-Passe (2006) αναφορικά με 

τους εφήβους με μαθησιακές δυσκολίες ή δυσλεξία: τα κορίτσια ανέφεραν χαμηλή γενική και 

ακαδημαϊκή αυτοεκτίμηση, καθώς και συχνή χρήση συναισθηματικών και αποφευκτικών 

συμπεριφορών διαχείρισης και μέτρια επίπεδα κατάθλιψης. Αντίθετα, η αυτοπεποίθηση των 

αγοριών ήταν κοντά στο μέσο φυσιολογικό με μηδαμινά επίπεδα κατάθλιψης.  

Επίσης, τα παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο μπορεί να 

είναι θύματα ρατσισμού. Οι μαθητές με διαφορετικά εθνικά, γλωσσικά ή πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά βιώνουν συχνά τις στερεοτυπικές, ξενοφοβικές και ρατσιστικές 

συμπεριφορές των συμμαθητών τους, των εκπαιδευτικών και του ευρύτερου σχολικού και 

εξωσχολικού περιβάλλοντος. Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών 

υποδοχής υπάρχουν πολλά στοιχεία που υποδηλώνουν τις εκπαιδευτικές ανισότητες και τον 

ρατσισμό που σε αρκετές περιπτώσεις υφίστανται οι αλλόφωνοι μαθητές. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι ο ρατσισμός παίρνει διαφορετικές μορφές και δεν περιορίζεται μόνο σε μια 

θεωρία ή ένα δόγμα, στο έντονο μίσος, στις βίαιες επιθέσεις ή στις ανικανότητες που 

προσάπτονται σε ορισμένα άτομα ή ομάδες εξαιτίας της «φυλής» τους. Εκτός των παραπάνω, 

ο ρατσισμός λειτουργεί με πιο διακριτικές μορφές, ακόμη και όταν υπάρχουν προθέσεις 

διαφύλαξης της ισότητας των ευκαιριών (Gillborn & Gipps, 1996). 

Το ζήτημα της διγλωσσίας στην εκπαίδευση έχει κατά καιρούς συνδεθεί με τις 

χαμηλές επιδόσεις των μειονοτικών  μαθητών, οι οποίες, σύμφωνα με τους Carr & Klassen 

(1997), οφείλονται σε παράγοντες όπως: το επίσημο – καθώς επίσης και το άτυπο– αναλυτικό 

πρόγραμμα, τις εμπειρίες και την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών, το βαθμό 

συμμετοχής των γονέων, τις πεποιθήσεις των μειονοτικών ομάδων και το σχολικό πολιτισμό.  

Ενδείξεις για την ύπαρξη ρατσιστικών συμπεριφορών στα σχολεία μπορεί να 

αποτελούν οι παρακάτω καταστάσεις ή συμπεριφορές των μαθητών με διαφορετικό 

γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο:  

 έχουν χαμηλές επιδόσεις, ιδιαίτερα στην ανάγνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά,  
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 παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά παρακολούθησης, συμμετοχής και 

παραμονής στο σχολείο, 

 βρίσκονται συνέχεια σε αυτοάμυνα, 

 αποσύρονται συχνά από την ομάδα και είναι υπερβολικά σιωπηλοί, 

 έχουν υψηλά ποσοστά αποβολών και απουσιάζουν συχνά, 

 φοβούνται το σχολείο και στο προαύλιο βρίσκονται συχνά σε διαμάχες με τους 

γηγενείς μαθητές 

 το ενδιαφέρον τους για μάθηση είναι περιορισμένο, δυσκολεύονται να 

συγκεντρωθούν στο μάθημα, αποφεύγουν να αναλάβουν δύσκολες εργασίες, 

 αντιδρούν επιθετικά ή βίαια, προκαλούν αναστάτωση στην τάξη και 

αντιμετωπίζονται υπεροπτικά για την προφορά τους, τις συνήθειες και τις αξίες 

τους (Ευαγγέλου & Παλαιολόγου, 2007). 

Ενδείξεις ρατσιστικών συμπεριφορών υπάρχουν ακόμη όταν οι γηγενείς μαθητές: 

παρενοχλούν, τρομοκρατούν, εκφοβίζουν, απειλούν ή ασκούν φυσική βία, κοροϊδεύουν τη 

φυσική εμφάνιση ή την τροφή των μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό και γλωσσικό 

υπόβαθρο, χρησιμοποιούν στερεοτυπικές εκφράσεις, προσβλητικούς χαρακτηρισμούς ή 

ανέκδοτα, χλευάζουν ή μιμούνται την προφορά ή τις χειρονομίες τους και τους λένε να πάνε 

πίσω στις χώρες τους. Επιπροσθέτως, όταν αρνούνται να συνεργαστούν, να κάνουν παρέα, να 

παίξουν ή να καθίσουν δίπλα σε συμμαθητές τους, επειδή αυτοί ή οι συγγενείς τους έχουν 

συγκεκριμένο εθνικό, πολιτισμικό ή γλωσσικό υπόβαθρο (Ευαγγέλου & Παλαιολόγου, 2007). 

Ωστόσο, όπως τονίζουν οι Ευαγγέλου και Κάντζου (2005), συχνά «τα σχολεία 

θεωρούν ως βίαια φαινόμενα, επεισόδια πολύ σοβαρότερα από τον εκφοβισμό ή τη φραστική 

παρενόχληση κάποιων μαθητών, με συνέπεια να μη λαμβάνουν άμεσα μέτρα για την 

καταστολή της βίας και των ρατσιστικών φαινομένων. Εάν τα σχολεία δεν ερευνήσουν άμεσα 

τα αίτια που προκαλούν τις βίαιες συμπεριφορές, οι μαθητές που αρχικά παρενοχλούνταν, 

ενδέχεται να αντιδράσουν με επιθετικότητα στην προσπάθειά τους να αμυνθούν και να 

καταλήξουν τελικά να τιμωρηθούν σοβαρότερα από αυτούς που προκαλούν τις ρατσιστικές 

συμπεριφορές. Ένα δυσάρεστο αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι η ενίσχυση των 

ρατσιστικών συμπεριφορών, αφού φαίνεται πως ανταμείβονται όσοι εκφοβίζουν και 
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παρενοχλούν, ενώ τιμωρούνται τα θύματα του ρατσισμού και όσοι προσπαθούν να 

υπερασπίσουν τον εαυτό τους» (σ. 69-70). Η επιθετικότητα, ο εκφοβισμός και ο υποβιβασμός 

που βιώνουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο μπορεί δηλαδή να συμβάλει 

στην εκδήλωση επιθετικών ή παραβατικών συμπεριφορών από τα ίδια, μετατρέποντας τα 

θύματα σε θύτες.   

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες που εκδηλώνουν παραβατικές συμπεριφορές 

φαίνεται πως εμφανίζουν διαταραγμένη κοινωνική αντίληψη, που επηρεάζεται από τον τρόπο 

επεξεργασίας των πληροφοριών. Τα ελλείμματα στην κοινωνική αντίληψη που εμφανίζουν 

οδηγούν σε μειωμένη ικανότητα αντίληψης του κινδύνου και της έλλειψης ασφάλειας των 

πράξεων που κάνουν καθώς και του μεγέθους αυτών αλλά και την πιθανότητα της σύλληψης. 

Τα παιδιά αυτά είναι λιγότερο ικανά να αποφύγουν κοινωνικά μη αποδεκτές –παραβατικές- 

πράξεις, καθώς δεν αντιλαμβάνονται τη σημασία της πράξης τους. Μπορεί δηλαδή να 

συνεχίσουν να κρατούν μια κλεμμένη τσάντα, που οι συνομήλικοί τους λόγω της αίσθησης 

του κινδύνου έχουν εγκαταλείψει, χωρίς τα ίδια να αντιλαμβάνονται την παραβατική 

συμπεριφορά και το μη νόμιμο χαρακτήρα της πράξης αυτής. Εστιάζουν δηλαδή μόνο στην 

κυριολεκτική κατάσταση της πράξης τους, χωρίς να της δίνουν κάποια ερμηνεία (Cowardin, 

1998). 

 

 

3.1 Επιδημιολογικές έρευνες 

 

Είναι σαφές, ότι η συχνότητα εμφάνισης των μαθησιακών δυσκολιών στα άτομα με 

παραβατική συμπεριφορά είναι πολύ υψηλότερα από ότι στον γενικό πληθυσμό. 

Διαπιστώθηκε μετά από έρευνα (Gerber, 1984), ότι το 4,3% του σχολικού πληθυσμού έχει 

μαθησιακές δυσκολίες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στα άτομα με παραβατική συμπεριφορά , 

κυμαίνεται από το 23 % έως το 73%, (Swanstrom, W., Randle, C., Livingston, V., Macrafic, 

K., Canfield, M., & Arnold, S. 1977). Οι νέοι με μαθησιακές δυσκολίες έχουν διπλάσιες 

πιθανότητες να καταδικαστούν σε σχέση με τα άτομα με που δεν έχουν μαθησιακές 

δυσκολίες (Broder, Dunivant, Smith & Sutton, 1981), ενώ έχουν και μεγαλύτερες 

πιθανότητες υποτροπής (California Youth Authority, 1983˙ Larson, 1986).  
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Στην Ελλάδα οι μελέτες που έχουν γίνει για την διερεύνηση  της ψυχοπαθολογίας των 

ατόμων τα οποία βρίσκονται στις φυλακές  έχουν περιορισμένο εύρος. Συγκεκριμένα 

υπάρχουν τρεις έρευνες οι οποίες έχουν δημοσιευθεί και αφορούν την ψυχοπαθολογία 

ανήλικων παραβατών. 

 Η πρώτη  έλαβε χώρα  στο ίδρυμα Αγωγής Βόλου και στο ΑΣΚΑ Κασσαβέτειας 

όπου και έλαβαν μέρος 55 νεαροί κρατούμενοι με μέσο όρο ηλικίας τα 17 έτη. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι το 70% των ατόμων που συμμετείχαν έκαναν χρήση 

απαγορευμένων ουσιών. Ακόμη διαπιστώθηκε ότι στην εκδήλωση  ψυχικών διαταραχών τα 

ποσοστά  ήταν αρκετά πιο μεγάλα σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, σε όλα τα είδη 

ψυχοπαθολογίας που πραγματοποίησε η έρευνα (Livaditis et al., 2000, ο.α. στους Κούρκουτα 

& Θάνου, 2013). 

Η δεύτερη έρευνα έγινε σε 60 αγόρια-έφηβους με μέσο όρο ηλικίας τα 16 έτη τα 

οποία  είχαν μόλις δικαστεί σε Δικαστήριο Ανηλίκων της Θεσσαλονίκης και τα επέβλεπε 

επιμελητής ανηλίκων. Από αυτούς το 16,7% πληρούσε τα κριτήρια για την διάγνωση της 

κατάθλιψης, το 18,4% για δυσθυμική διαταραχή, το 3,3% για αγχώδεις διαταραχές και το 

30% για διαταραχή διαγωγής. Παράλληλα το 8,3% πληρούσε τα κριτήρια για την διάγνωση 

δύο από τις προαναφερόμενες διαταραχές και μόνο το 23,3% δεν φαινόταν να παρουσιάζει 

κάποια μορφή ψυχοπαθολογίας (Papageorgiou & Vostanis, 2000). 

Στην τρίτη έρευνα που διεξήχθη  σε δείγμα 93 αγοριών  με μέσο όρο ηλικίας  τα 19 

έτη έγκλειστων στο Ίδρυμα Αγωγής Βόλου, στο ΑΣΚΑ Κασσαβέτειας και στο Ειδικό 

Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα, το 79,6% είχε σοβαρή πιθανότητα να παρουσιάζει 

κάποια μορφή ψυχοπαθολογίας. Ειδικότερα το 66,7% των ατόμων πληρούσε τα κριτήρια για 

την διάγνωση της διαταραχής διαγωγής, το 43% για τις διαταραχές άγχους και τις διαταραχές 

του συναισθήματος, ενώ το 25,8% παρουσίαζε διαταραχή ελλειμματικής προσοχής. Η 

διαταραχή της προσοχής εντάσσεται στο πλαίσιο της ΔΕΠ-Υ (Maniadaki & Kakouros 2008). 

Σημαντικά επίσης στοιχεία προκύπτουν από συγκεκριμένη έρευνα που έχει γίνει στην 

Ελλάδα και αφορά τους ανήλικους παραβάτες  που εκτίουν την ποινή τους στα σωφρονιστικά 

ιδρύματα καταδεικνύεται ότι το 29% των ανήλικων παραβατών  δεν πήγε καθόλου στο 

σχολείο 12,9% τελείωσε μόνο το Δημοτικό 50,5% πήγε μόνο λίγες τάξεις του Δημοτικού και 

δεν ολοκλήρωσε την φοίτηση, και μόνο το7,6% μπόρεσε να τελειώσει το Γυμνάσιο. Τα 

άτομα τα οποία συμμετείχαν στην έρευνα τα περισσότερα από αυτά ένα ποσοστό 55,5% 
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είχαν επαναλάβει την παρακολούθηση σε ορισμένες τάξεις του Δημοτικού και επίσης τα ίδια 

άτομα χαρακτήριζαν πολύ χαμηλές έως και αρκετά πολύ κακές τις επιδόσεις τους κατά την 

περίοδο της σχολικής τους φοίτησης (Manidadaki & Kakoyros, 2011). 

Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη αποτελεσματικότερων μέτρων πρόληψης της 

παραβατικότητας και έγκαιρης θεραπείας των μαθησιακών δυσκολιών των νέων είναι πολύ 

σημαντική. Η ανάπτυξη αυτή έχει σχέση με την κατανόηση , του γιατί οι νέοι με μαθησιακές 

δυσκολίες έχουν αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν παραβατική συμπεριφορά κι έτσι 

γίνεται επιτακτική κι επείγουσα η ανάγκη για διεξοδικές, εμπειρικές διερευνήσεις των 

σχέσεων αιτιότητας ανάμεσα στις μαθησιακές δυσκολίες και την παραβατικότητα. 

 

 

3.2 Αιτιολογικές Επεξηγήσεις της Αιτιώδους Σχέσης Ανάμεσα στις 

Μαθησιακές Δυσκολίες και την Παραβατικότητα 

 

Παράγοντες όπως η ανομία , η κοινωνική αποδιοργάνωση , η φτώχεια και ο 

ρατσισμός αναμφισβήτητα αυξάνουν τους κινδύνους ανάπτυξης παραβατικής συμπεριφοράς 

(Shoemaker, 1984). Ωστόσο, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι νέοι με μαθησιακές δυσκολίες και 

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ ), έχουν μεγαλύτερο 

κίνδυνο να αναπτύξουν παραβατικές συμπεριφορές , από ότι οι νέοι χωρίς μαθησιακές 

δυσκολίες, παρόλο που παράγοντες όπως η ηλικία, η φυλή και η κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση είναι ίδιοι και στις δύο ομάδες (Broder et al., 1981). 

Συνεπώς, οι ειδικοί έχουν να διερευνήσουν πέρα από τις δημογραφικές μεταβλητές 

και να εξηγήσουν τη σχέση μεταξύ της μαθησιακής δυσκολίας και της παραβατικότητας. 

Οι αναγνωστικές δυσκολίες και οι χαμηλές σχολικές επιδόσεις των παιδιών σε ένα 

μακροπρόθεσμο επίπεδο ενδέχεται να οδηγήσουν στην επιδείνωση των προβλημάτων 

συμπεριφοράς (Chadwick, O., Taylor, E., Taylor, A., Heptinstall, E., & Danckaerts, M. 1999), 

ενώ η σχολική αποτυχία του παιδιού αποδίδεται στα πρωτογενή συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ, 

που ακολουθούνται από διαταραχές της προσοχής (Rapport, M.D., Scanlan, S.W., & Dewey, 

C.B. 1999). Ακόμη, η παρορμητικότητα των παιδιών με ΔΕΠ-Υ και μαθησιακές δυσκολίες 

παίζει καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση των προβλημάτων συμπεριφοράς, καθώς το παιδί 



50 

 

δέχεται αρνητικές αντιδράσεις από το περιβάλλον για τη συμπεριφορά του που συμβάλλουν 

στη χειροτέρευση της συμπεριφοράς του (Goldstein & Goldstein, 1998).  

Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ μπορεί να εκδηλώσουν προβλήματα στη συμπεριφορά, τα οποία 

μπορεί να είναι ήπια και να εκδηλώνονται με μια απλή αντιδραστικότητα, που συνοδεύεται 

από έλλειψη υπακοής και προκλητικότητα ή μπορεί να είναι πιο σοβαρά, όπως είναι η 

αντικοινωνικότητα. Ακόμη, το παιδί μπορεί να εκδηλώνει προβλήματα στις σχέσεις με τους 

συνομηλίκους του, τάσεις εξαπάτησης, να λέει ψέματα ή να εμφανίζει συμπεριφορές που 

συνδέονται με επιθετική συμπεριφορά και μικροκλοπές. Οι αντικοινωνικές συμπεριφορές 

μπορεί να εκδηλώνονται με φυγή από το σπίτι, κατάχρηση ουσιών ή καταστροφή ξένης 

περιουσίας (Μανιαδάκη, 2001). Διαταραχές στην κοινωνική λειτουργικότητα των παιδιών με 

ΔΕΠ-Υ διαπίστωσαν και οι Nijmeijer, J.S., Minderaa, R.B., Buitelaar, J.K., Mulligan, A., 

Hartman, C.A., & Hoekstra, P.J. (2008) σε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση που 

πραγματοποίησαν και στην οποία συμπέραναν ότι η ΔΕΠ-Υ μπορεί να συνυπάρχει με 

προβλήματα διαγωγής ή προβλήματα συμπεριφοράς του παιδιού. Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ 

συνήθως εμπλέκονται σε συγκρούσεις με συνομηλίκους τους  ή και με ενήλικες, δεν έχουν 

φίλους, δεν είναι δημοφιλή και συχνά βιώνουν την απόρριψη των συνομηλίκων τους. Τα 

παιδιά αυτά που εμφανίζουν προβλήματα στην κοινωνική λειτουργικότητα έχουν αυξημένο 

κίνδυνο να εμφανίσουν αργότερα ψυχοπαθολογία, που μπορεί να αφορά και την εκδήλωση 

παραβατικών συμπεριφορών. 

Η παραβατικότητα, ως μια παρεκκλίνουσα συμπεριφορά, σχετίζεται άμεσα με τις 

μαθησιακές δυσκολίες. Οι μαθησιακές δυσκολίες αρκετά συχνά προηγούνται των 

παραβατικών συμπεριφορών, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί 

να έπονται της παραβατικότητας (Murray, 1976). Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι εγγενείς στο 

άτομο και οδηγούν σε προβλήματα στη σχολική μάθηση και κατ’ επέκταση στις κοινωνικές 

δεξιότητες των παιδιών. Οι μαθησιακές δυσκολίες οδηγούν στην εμφάνιση χαμηλών 

σχολικών επιδόσεων, με αποτέλεσμα τα παιδιά να εμφανίζουν προβλήματα όχι μόνο στο 

γνωστικό αλλά και στο κοινωνικό επίπεδο, με πιο συχνές τις προβληματικές/ αποκλίνουσες 

συμπεριφορές.  

Η σχολική τάξη ως ένα πλαίσιο που αντιστοιχεί στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο είναι 

ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Πρόκειται για ένα χώρο όπου οι μαθητές καλούνται να επιδείξουν 

γνωστικές ικανότητες και να αναπτυχθούν γνωστικά και κοινωνικά. Η επιδοκιμασία των 

εκπαιδευτικών προς τους μαθητές επιφέρει τον θαυμασμό και την αποδοχή των συμμαθητών 
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του. Αντίθετα, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες βιώνουν έντονο άγχος και εκδηλώνουν 

παραβατικές και επιθετικές συμπεριφορές, ως ένα τρόπο αντίδρασης στις αρνητικές εμπειρίες 

που βιώνουν στο σχολείο. Οι αρνητικές δηλαδή ψυχολογικές επιπτώσεις που προκαλούν οι 

μαθησιακές δυσκολίες συμβάλλουν στην εκδήλωση παραβατικών συμπεριφορών (Δροσινού, 

2000˙ 2003).   

Σύμφωνα με τους McNamara και Willoughby (2010) οι έφηβοι με μαθησιακές 

δυσκολίες εμπλέκονται πιο συχνά σε ριψοκίνδυνες συμπεριφορές σε σύγκριση με τους 

συνομήλικούς τους χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Με τον όρο παραβατική συμπεριφορά οι 

ερευνητές αναφέρονταν στην εγκληματικότητα, τη χρήση αλκοόλ ή ουσιών και την 

επιθετικότητα. Ακόμη, οι εν λόγω ερευνητές υποστήριξαν ότι οι μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες εμφανίζουν αυξημένες πιθανότητες να κάνουν χρήση μαριχουάνας, να 

καταναλώνουν μεγαλύτερη ποσότητα τσιγάρων και να εμπλέκονται σε βίαιες και επιθετικές 

συμπεριφορές. Οι ερευνητές απέδωσαν την εμφάνιση παραβατικών συμπεριφορών στην 

ελλιπή ενημέρωση των εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες αναφορικά με τις επιπτώσεις των 

συμπεριφορών τους. Επιπλέον, απέδωσαν την εμφάνιση των παραβατικών συμπεριφορών 

στα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά των μαθησιακών δυσκολιών, όπως η μειωμένη 

αυτοαντίληψη, το αυξημένο άγχος, τα συμπτώματα κατάθλιψης και η μειωμένη ευημερία που 

σχετίζονταν με ριψοκίνδυνες συμπεριφορές.  

Αντίθετα, η Brooks (2012) σε μια έρευνα που πραγματοποίησε μελετώντας τη σχέση 

ανάμεσα στις μαθησιακές δυσκολίες και την παραβατικότητα διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις μαθησιακές δυσκολίες και την εμφάνιση 

παραβατικότητας. Επίσης, τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας δεν στήριξαν την 

υπόθεση της σχολικής αποτυχίας, ενώ βρέθηκε πως το φύλο, η κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση και η εθνικότητα είχαν στατιστικά σημαντική σχέση με την παραβατική 

συμπεριφορά.  
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3.3 Οι Υποθέσεις Αιτιολόγησης 

 

Σήμερα, υπάρχουν τρεις υποθέσεις που επιχειρούν για να εξηγήσουν τη σχέση μεταξύ 

των μαθησιακών δυσκολιών και της παραβατικότητας. Με βάση τις τρεις υποθέσεις που 

ακολουθούν σχετικά με την αιτιολόγηση της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στις μαθησιακές 

δυσκολίες και την παραβατικότητα, αυτή που έχει δεχθεί τη μεγαλύτερη στήριξη είναι η 

υπόθεση που υποστηρίζει ότι οι μη αποτελεσματικές κοινωνικές- γνωστικές δεξιότητες για 

την επίλυση προβλημάτων μπορεί να οδηγήσουν σε συναισθηματικές και συμπεριφορικές 

διαταραχές. Τα άτομα δηλαδή που δεν έχουν την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων είναι πιο 

πιθανό να εμφανίσουν κοινωνικά παρεκκλίνουσες/ παραβατικές συμπεριφορές (Larson, 

1988).  

 

Η Υπόθεση της Σχολικής Αποτυχίας 

Η άποψη αυτή υποθέτει ότι οι μαθησιακές δυσκολίες οδηγούν στη σχολική αποτυχία , 

η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε μια αρνητική αυτοεικόνα, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη 

σχολική διαρροή και την παραβατικότητα. 

Αυτή η υπόθεση είναι μια κοινωνιολογική εξήγηση της παραβατικότητας (Cohen , 

1955). Οι νέοι με μαθησιακές δυσκολίες αναζητούν παραβατικά επιρρεπείς ομάδες 

συνομήλικων, μέσα στους κύκλους των οποίων, μπορούν να ικανοποιήσουν τις αυξημένες 

ανάγκες τους για αναγνώριση, επιτυχία και επίτευξη. Μέσα λοιπόν από παράνομες 

δραστηριότητες  βρίσκουν διέξοδο οι ανήλικοι μαθητές προσπαθώντας να μειώσουν τα 

αρνητικά συναισθήματα αποτυχίας που βιώνουν καθημερινά στο σχολείο. Έτσι οδηγούνται  

πιο εύκολα στην παραβατικότητα, καθώς και στη διακοπή ή εγκατάλειψη του σχολείου.  

Έρευνες υποστηρίζουν πως τα παιδιά που έχουν υψηλούς στόχους αλλά δεν τα 

καταφέρνουν στη μάθηση, αναπτύσσουν αρνητικά συναισθήματα για το σχολείο και είναι πιο 

επιρρεπή στις παραβατικές  πράξεις. Ενώ αντίθετα, παιδιά που οι στόχοι τους είναι πιο 

χαμηλοί και επίσης μειονεκτούν στη διαδικασία της μάθησης αποδεικνύεται ότι έχουν 

καλύτερη προσαρμογή στο εκπαιδευτικό σύστημα. Συνεπώς όσο πιο έντονη είναι η επιθυμία 

ενός μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες για ακαδημαϊκή επιτυχία, τόσο πιο δυσάρεστα 

συναισθήματα  τον διακατέχουν και καταλήγει να προβαίνει σε μη νόμιμες συμπεριφορές 

(Eliot, Huzinga & Ageton, 1985).  
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Ακόμη μελέτες επισημαίνουν ότι ένας μεγάλος αριθμός από ανήλικους παραβάτες  

έχουν αφήσει το σχολείο πολύ νωρίς .Αργότερα ως μεγάλοι και κρατούμενοι στις φυλακές  

συνήθως έχουν επιφυλάξεις όταν τους δίνεται πάλι η δυνατότητα να φοιτήσουν στο σχολείο 

αφού έχουν αρνητικές εμπειρίες από το σύστημα της εκπαίδευσης (Winters, 1997). 

Υπάρχουν επίσης μακροχρόνιες μελέτες που  αποδεικνύουν ότι τα άτομα με 

μαθησιακές δυσκολίες  όταν εγκαταλείπουν το σχολείο οδηγούνται σε άνομες πράξεις  και 

έχουν προβλήματα με την δικαιοσύνη. Όμως ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των παιδιών παρότι 

εγκατέλειψαν την εκπαίδευση δεν συνέχισαν την παραβατική συμπεριφορά ,γεγονός που 

σημαίνει  ότι τα έντονα συναισθήματα της αποτυχίας και της απογοήτευσης μειώνονται και 

συνεπώς νιώθουν λιγότερη ένταση και άγχος (Εliot & Voss, 1974).  

Η σχολική διαρροή και γενικότερα η σχολική αποτυχία αποτελούν δομικά στοιχεία 

των κοινωνικών ανισοτήτων, επηρεάζοντας σημαντικά την κοινωνική κινητικότητα, αλλά και 

την εξασφάλιση κοινωνικής και επαγγελματικής αναγνώρισης, οδηγώντας ταυτόχρονα τα 

άτομα στο περιθώριο και σε μια υποκουλτούρα. Η κατωτερότητα ορισμένων πληθυσμιακών 

ομάδων, όπως είναι οι μετανάστες, υπάρχει ήδη και επικρατεί ως αντίληψη στην κοινωνία, με 

αποτέλεσμα να εφευρίσκονται χαρακτηριστικά που τους αποδίδονται ώστε να 

δικαιολογήσουν τα λιγότερα προνόμια που τους αξίζουν και παράλληλα τη χειρότερη θέση 

στην οποία βρίσκονται (Ρουσέας & Βρετάκου, 2006). 

 

Η Υπόθεση της Ευαισθησίας 

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη υπόθεση οι μαθησιακές δυσκολίες συχνά συνοδεύονται 

από ένα σύνολο κοινωνικά καθορισμένων προβλημάτων στα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας του ατόμου (Murray, 1976, ό.π. στην Larson, 1988).  

Η συγκεκριμένη υπόθεση περιλαμβάνει δύο διακριτές προσεγγίσεις. Η μία 

προσέγγιση υποστηρίζει ότι η κοινωνική δεξιότητα αποτελεί μια απάντηση που προδιαθέτει ή 

οδηγεί στη διαμόρφωση χαρακτηριστικών της προσωπικότητας. Η συμπεριφορά που 

εκδηλώνει το άτομο και είναι αντικείμενο παρατήρησης είναι μια αντανάκλαση των 

εσωτερικευμένων κοινωνικών δεξιοτήτων του ατόμου. Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες 

εμφανίζουν αυξημένες πιθανότητες κινδύνου για παραβατικότητας εξαιτίας των χαμηλών 

κοινωνικών δεξιοτήτων που τους χαρακτηρίζουν (Larson, 1988). Τα παιδιά που δεν 

εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες έχουν κατακτήσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο κοινωνικών 
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δεξιοτήτων, σε αντίθεση, με τα παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες και εμφανίζουν 

ταυτόχρονα και δυσκολίες κατάκτησης των κοινωνικών δεξιοτήτων, που συνδέονται με 

αυξημένα επίπεδα παραβατικής συμπεριφοράς. 

Η δεύτερη προσέγγιση στην υπόθεση της ευαισθησίας υποστηρίζει ότι τα αρνητικά 

κοινωνικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπως η παρορμητικότητα και τα χαμηλά 

επίπεδα αντίληψης των κοινωνικών ενδείξεων, είναι τα χαρακτηριστικά που συμβάλλουν 

στην αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης παραβατικής συμπεριφοράς. Ωστόσο, είναι μια 

προσέγγιση που δεν αναλύει και δεν ερμηνεύει το πλαίσιο μέσα στο οποίο μια ποικιλία 

κοινωνικά μη αποτελεσματικών συμπεριφορών μπορεί να προέλθει από την ύπαρξη 

μαθησιακών δυσκολιών (Larson, 1988).  

 

Η Υπόθεση της Διαφορικής Αντιμετώπισης 

Σύμφωνα με την υπόθεση της διαφορικής αντιμετώπισης, οι νέοι με μαθησιακές 

δυσκολίες και οι συνομήλικοί τους χωρίς προβλήματα εμπλέκονται στο ίδιο ποσοστό και στα 

ίδια είδη παραβατικών συμπεριφορών. Ωστόσο, το Σύστημα Ποινικής δικαιοσύνης 

αντιμετωπίζει τους νέους με μαθησιακές δυσκολίες με διαφορετικό τρόπο,  με αποτέλεσμα να 

εμφανίζονται υψηλότερα ποσοστά παραβατικών συμπεριφορών στους νέους αυτούς,πιθανόν 

λόγω της αδυναμίας που έχουν να χειριστούν τον λόγο και να υπερασπιστούν τον εαυτό τους 

στο δικαστήριο τηρώντας τους κανόνες  κοινωνικής συμπεριφοράς(Larson, 1988). Οι Broder 

et al. (1981) σε μια έρευνα που πραγματοποίησαν διαπίστωσαν ότι οι νέοι με μαθησιακές 

δυσκολίες είχαν εκδικαστεί σε διπλάσιο ποσοστό σε σύγκριση με τους νέους χωρίς 

μαθησιακές δυσκολίες, ενώ είχαν παρόμοιες παραβατικές συμπεριφορές. Επομένως, οι 

ερευνητές διαπίστωσαν πως η διαφορετική αντιμετώπιση των νέων με βάση την ύπαρξη ή όχι 

μαθησιακών δυσκολιών οδηγεί σε διαφορετικά ποσοστά εμφάνισης της παραβατικότητας 

στους νέους.  
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3.4 Έγκλειστοι παραβάτες με μαθησιακές δυσκολίες 

 

Κάθε Κράτος Δικαίου με βάση την εσωτερική του νομοθεσία αλλά και τους διεθνείς 

κανόνες, θα πρέπει να προστατεύει το σύνολο των εννόμων αγαθών του κρατούμενου στον 

οποίο έχει δια νόμου επιβληθεί περιοριστική της ελευθερίας ποινή. Ερευνητικά δεδομένα 

έχουν διαπιστώσει ότι η πλειοψηφία του έγκλειστου πληθυσμού σε παγκόσμια κλίμακα έχει 

χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Ακόμη, έρευνες υποστηρίζουν την ύπαρξη ενός αριθμού 

κρατουμένων με προβλήματα μαθησιακών δυσκολιών, οι οποίες δεν είχαν ποτέ διαγνωστεί 

κατά τη φοίτησή τους στο σχολείο (Θεμελή, 2008). 

Η εκπαίδευση στη φυλακή (“Correctional Education”) αποσκοπεί 

 α) στην επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία, 

β) στην ελαχιστοποίηση των «Δεινών του εγκλεισμού»,  

γ) στη δημιουργική κάλυψη του νεκρού χρόνου,  

δ)στην απόκτηση κοινωνικών και στην αναβάθμιση βασικών δεξιοτήτων, 

ε) στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων, 

στ) στην εύρεση εργασίας μετά την αποφυλάκιση και 

ζ) στη μείωση της εγκληματικότητας. 

Το 1880  οργανώνονται εκπαιδευτικά  προγράμματα  σε σωφρονιστικά καταστήματα  

των Η.Π.Α., το 1937 εκδίδεται το πρώτο επιστημονικό περιοδικό για την Εκπαίδευση στη 

Φυλακή «Journal of Correctional Education» αποτελούν μερικά από τα πρώτα παραδείγματα 

εκπαίδευσης στις φυλακές. Από τότε έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος. Στην Ελλάδα 

ειδικότερα  τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται  αρκετές και σημαντικές προσπάθειες για 

την προστασία, την προαγωγή και την προάσπιση του αγαθού της εκπαίδευσης για τους 

πολίτες που έχουν χάσει το αγαθό της ελευθερίας (Δημητρούλη, Θεμελή, Ρηγούτσου, 2006). 

Στα πρώτα βήματα της εκπαίδευσης στη φυλακή (η οποία σημειώθηκε για πρώτη 

φορά το 1789 από τον William Rogers, ιερέα της φυλακής Walnut Street στην Φιλαδέλφεια 

και που η πρωτοβουλία του δημιούργησε μεγάλες αντιδράσεις), διακατέχονταν από 
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θρησκευτικό χαρακτήρα. Η  προσωπικότητα τους θα αναμορφωνόταν ηθικά και θα 

επιτυγχανόταν μια βελτιωτική αλλαγή  μέσω της διδασκαλίας της Βίβλου και τα μαθήματα 

αλφαβητισμού που επέτρεπαν στους κρατούμενους τη μελέτη της (Gerber & Fritsch, 1983, 

ό.α. στο Δημητρούλη και συν., 2006). Παρόλα αυτά οι σωφρονιστικοί διευθυντές και 

υπάλληλοι θεώρησαν ότι η καινοτομία αυτή θα οδηγούσε τον έγκλειστο πληθυσμό στη 

διεκδίκηση δικαιωμάτων του, απειλώντας σοβαρά την ασφάλεια της φυλακής κι έτσι η 

εκπαίδευση γινόταν πλέον υπό επίβλεψη (Δημητρούλη και συν., 2006). 

Εκατό χρόνια αργότερα,  ο Zebulon Brockway, διοικητής της φυλακής Elmira στην 

Νέα Υόρκη, για πρώτη φορά, θέλησε να υπάρξει σύνδεση  της εκπαιδευτικής διαδικασίας με 

την προοδευτική  κοινωνική επανένταξη και στο πρώτο συνέδριο της Αμερικανικής 

Σωφρονιστικής Εταιρίας , επισήμανε τις θετικές επιδράσεις από την επιμόρφωση των 

κρατουμένων, υποστηρίζοντας ότι η εκπαίδευση στη φυλακή θα επέφερε μείωση σε μια 

μελλοντική υποτροπή (Reagan & Stoughton, 1976, ό.α. στο Δημητρούλη και συν., 2006). 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την θεμελίωση της εκπαίδευσης στη φυλακή και θέσπισε μια σειρά 

από καινοτόμα μέτρα ακόμα και για τη σύγχρονη εποχή (εκπαίδευση έγκλειστων με ειδικές 

ανάγκες, εξατομικευμένη διδασκαλία – κάτι που πρώτα εφαρμόστηκε στη φυλακή-,  τήρηση 

προσωπικού φακέλου κάθε εκπαιδευόμενου). Τον Brockway ακολούθησε ο Thomas Mott 

Osborne, από τους πιο σημαντικούς αναμορφωτές του σωφρονιστικού συστήματος των 

αρχών του 1900.  Ευσυνείδητος πολιτικός της εποχής του, υποδύθηκε τον κρατούμενο, 

προκειμένου να δει και να κατανοήσει  ποιες ήταν οι πραγματικές  ανάγκες του συστήματος 

από μέσα. Έτσι οργάνωσε σε μικρό χρονικό διάστημα την Mutual Welfare League, μια 

οργάνωση που αποσκοπούσε στην ειρηνική επίλυση των διαφορών μεταξύ των εγκλείστων 

με αποτέλεσμα να καταφέρει να μετατρέψει σε λίγα χρόνια μια φυλακή υψίστης ασφαλείας 

σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό ίδρυμα (Δημητρούλη και συν., 2006). 

Τα τελευταία εξήντα χρόνια η διάδοση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη 

φυλακή γίνεται με ραγδαίους ρυθμούς. Στις μέρες μας σε διάφορα κράτη λειτουργούν 

σχολεία μέσα στη φυλακή, τα οποία διαθέτουν μεγάλο φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 

ενώ και στα πανεπιστήμια υπάρχουν σχολές και Τμήματα που μελετούν την εκπαίδευση των 

κρατουμένων (Δημητρούλη και συν., 2006). 

Ο εγκλεισμός αυξάνει τα επίπεδα διαπροσωπικής έλλειψης εμπιστοσύνης και 

καχυποψίας, όπου οι κρατούμενοι θα πρέπει διαρκώς να βρίσκονται σε εγρήγορση σχετικά με 

απειλές ή προσωπικούς κινδύνους.  Επιπλέον, πρόκειται για ένα χώρο όπου επικρατεί ο 
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συναισθηματικός έλεγχος των κρατουμένων, η αποξένωση και η ψυχολογική απομάκρυνση. 

Συγκεκριμένα, οι κρατούμενοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με την έκφραση των 

συναισθημάτων τους, να μπορούν να ασκούν έλεγχο στα συναισθήματά τους και να 

φιλτράρουν τις συναισθηματικές τους αντιδράσεις απέναντι σε συμβάντα που γίνονται. 

Ακόμη, χαρακτηριστικά στοιχεία της φυλακής είναι η κοινωνική απόσυρση και απομόνωση, 

που κάνει τα άτομα απόμακρα και καχύποπτα με τους άλλους, ενώ η αυτοεκτίμηση και οι 

προσωπικές αξίες του ατόμου μειώνονται καθώς οι κρατούμενοι στερούνται βασικά 

δικαιώματα και δεν έχουν ούτε τον έλεγχο της ζωής τους (Haney, 2002). 

Στην αρχή του εγκλεισμού όλοι οι κρατούμενοι βιώνουν μια σειρά ψυχικών εντάσεων 

κυρίως λόγω των έντονων και ξαφνικών αλλαγών που πραγματοποιούνται στη ζωή τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του περιβάλλοντος η προσαρμογή στις συνθήκες της 

φυλακής είναι μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία. Οι αντιδράσεις του κρατουμένου δεν 

μπορούν από την αρχή να χαρακτηριστούν παθολογικές καθώς οφείλονται κυρίως στις 

συνθήκες της φυλακής. Η μη προσαρμογή του ατόμου και οι έντονες αντιδράσεις του 

μπορούν να χαρακτηριστούν ως προβληματικές μόνο στην περίπτωση που έχει περάσει 

μεγάλο χρονικό διάστημα και οι αντιδράσεις έχουν πάρει τη μορφή μιας χρόνιας κατάστασης, 

η οποία ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται και από βαθιά εσωτερίκευση (Haney, 2002). 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά και επιπτώσεις του εγκλεισμού είναι η 

ιδρυματοποίηση, που περιλαμβάνει την εξάρτηση του ατόμου από την δομή του θεσμού και 

τα απρόβλεπτα γεγονότα, ενώ το άτομο βρίσκεται σε υπερεγρήγορση και χαρακτηρίζεται από 

δυσπιστία και καχυποψία στις διαπροσωπικές του σχέσεις. Επιπλέον, το άτομο εμφανίζει 

συναισθηματικό υπερέλεγχο, αποξένωση και ψυχολογική αποστασιοποίηση, καθώς και 

κοινωνική απόσυρση και απομόνωση. Επίσης, το άτομο ενσωματώνει τους κανόνες 

εκμετάλλευσης στην κουλτούρα της φυλακής και εμφανίζει μειωμένη αίσθηση της αυτοαξίας 

και της προσωπικής εκτίμησης, ενώ μπορεί να παρουσιάσει αντιδράσεις μετατραυματικού 

στρες απέναντι στις συνθήκες της φυλακής. Εκτός από τις κύριες επιπτώσεις του εγκλεισμού, 

υπάρχει η πιθανότητα μια μερίδα των φυλακισμένων να εμφανίσουν πιο σύνθετα 

προβλήματα. Πρόκειται για ιδιαίτερες ομάδες, όπως για φυλακισμένους με νοητικές 

διαταραχές και αναπτυξιακές αναπηρίες (Haney, 2002). 

Στις ψυχολογικές επιπτώσεις που παρατηρούνται στους κρατουμένους συμβάλλουν 

και άλλοι παράγοντες όπως είναι η έλλειψη πνευματικής ανανέωσης, η κατάχρηση ουσιών, οι 

προβληματικές σχέσεις που αναπτύσσονται με το προσωπικό των φυλακών, η έλλειψη 
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επαφής με την οικογένεια και το φιλικό- κοινωνικό περιβάλλον, καθώς και το κλίμα και 

περιβάλλον την φυλακής. Οι παράγοντες αυτοί οδηγούν σε αυξημένα επίπεδα στρες και στην 

εκδήλωση ψυχικών προβλημάτων (Παπαγιάννης, 2003). 

Η φυλακή είναι ένα πλαίσιο που λειτουργεί με τους δικούς της κανόνες, ενώ έχει το 

δικό της υποπολιτισμό και τις δικές της αξίες. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα χώρο που 

προάγει τον κοινωνικό αποκλεισμό και περιορίζει τις δυνατότητες εμφάνισης βελτιωτικών 

παρεμβάσεων. Ο Goffman (1961) χαρακτήρισε τη φυλακή ως ένα «ολοπαγές ίδρυμα» (“total 

institution”) με βασικό στοιχείο την κατάρρευση των φραγμών που διαχωρίζουν τα όρια που 

αφορούν την ζωή του κάθε ανθρώπου. Ο φραγμός αναφέρεται και στον αποκλεισμό του 

κρατούμενου από τις κοινωνικές επαφές με τον έξω κόσμο. Μέσα στη φυλακή το άτομο χάνει 

βασικές ανάγκες της ζωής καθώς και μια βασική κοινωνική ρύθμιση που υποστηρίζει ότι το 

άτομο τείνει να κοιμάται, να παίζει και να εργάζεται σε διαφορετικούς χώρους, με 

διαφορετικά άτομα κάτω από διαφορετικές αυθεντίες και χωρίς την ύπαρξη ενός πλάνου. Στη 

φυλακή όλες οι εκφάνσεις της ζωής του ατόμου πραγματοποιούνται στον ίδιο χώρο και κάτω 

από την ίδια μοναδική αυθεντία, ενώ οι δραστηριότητες είναι περιορισμένες και συνήθως 

επιβάλλονται σε όλα τα μέλη. Επιπλέον, όλες οι δραστηριότητες είναι αυστηρά 

προγραμματισμένες και χρονικά προκαθορισμένες (Θεμελή, 2008). 

Η φυλακή αποτελεί ένα ίδρυμα που περιλαμβάνει κρατουμένους με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά και δημογραφικά στοιχεία. Μια σκιαγράφηση των ατόμων που φυλακίζονται 

ίσως δώσει μια εικόνα για τα στοιχεία των κρατουμένων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως αναφέρονται από τον Κουλιεράκη (2012), η συντριπτική 

πλειοψηφία των κρατουμένων είναι άνδρες, σε ποσοστό που ανέρχεται στο 96%, ενώ σχεδόν 

οι μισοί κρατούμενοι είναι αλλοδαποί. Επίσης, πάνω από το 60% των κρατουμένων στις 

ελληνικές φυλακές είναι ηλικίας μεταξύ 20- 30 ετών. Όσον αφορά το ποσοστό 

υπερπλήρωσης είναι περίπου 70%, ενώ η αναλογία μεταξύ προσωπικού φύλαξης και 

κρατουμένων είναι 1 προς 5. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι παρατηρείται σημαντική 

έλλειψη μόνιμου ιατρικού προσωπικού, κοινωνικών λειτουργών και άλλων ειδικών ψυχικής 

υγείας. 

Με την είσοδο του ατόμου στη φυλακή κορυφώνεται το άγχος του κρατουμένου, που 

συνδέεται με την απότομη διακοπή από την ελευθερία της κοινωνικής ζωής και την επιβολή 

όρων διαβίωσης που οδηγούν σε έντονο συναισθηματικό σοκ. Ένα από τα στοιχεία που 

θεωρείται ότι αποτελεί ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στην προσωπικότητα των κρατουμένων 
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είναι ο υπερπληθυσμός της φυλακής (Smith, 1982). Στοιβάζοντας πολλά άτομα σε μικρούς 

χώρους χάνεται κάθε αίσθηση του προσωπικού χώρου, με άμεση συνέπεια να απειλείται η 

ατομική ψυχολογική ζώνη προστασίας που έχει ανάγκη το κάθε άτομο. Ο κρατούμενος δεν 

έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει κανενός είδους απόσταση –κοινωνική, ιδιωτική, 

προσωπική, δημόσια- με αποτέλεσμα να νιώθει διαρκώς ότι απειλείται από την παρουσία των 

άλλων. 

Βασικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση του άγχους είναι η έλλειψη 

αυτονομίας, ελέγχου και αυτοπροσδιορισμού, καθώς και η αποκοπή από το οικογενειακό- 

κοινωνικό περιβάλλον, η καταδίκη, η επιβολή μιας υψηλής και μη αναμενόμενης ποινής. Το 

άτομο νιώθει αδύναμο να διαχειριστεί οποιαδήποτε κατάσταση εξαιτίας του χώρου στον 

οποίο βρίσκεται με αποτέλεσμα το κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει να διογκώνεται και να 

το οδηγεί στην απελπισία. Κύριο στοιχείο είναι η επικράτηση της διχοτομικής σκέψης που 

επικρατεί, ενώ ορισμένες φορές επιλέγεται η αυτοκτονία ως η μόνη λύση (Hayes, 1995). Οι 

κρατούμενοι μπορεί να αδυνατούν να χειριστούν καταστάσεις είτε εξαιτίας τραυματικών 

γεγονότων που βιώσαν πριν από τον εγκλεισμό τους είτε εξαιτίας των επιπτώσεων που είχε 

σε αυτούς ο εγκλεισμός τους. 

Επιπλέον, διάφορα συμβάντα κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού μπορεί να 

προκαλέσουν στον κρατούμενο έντονη δυσφορία και έντονη ψυχική αναστάτωση. Τέτοιου 

είδους γεγονότα μπορεί να είναι η βία μεταξύ των κρατουμένων, η θυματοποίηση, οι 

συγκρούσεις με το σωφρονιστικό προσωπικό και τη διοίκηση, η επιβολή πειθαρχικών 

μέτρων, οι εξεγέρσεις, ο θάνατος συγκρατουμένων, καθώς και η έκθεση σε διάφορους- 

πολλαπλούς κινδύνους. Έντονο άγχος μπορεί να προκαλέσει και μια μη αναμενόμενη 

καταδίκη στο δικαστήριο ή μια ιδιαίτερα αυστηρή ποινή. Οι κρατούμενοι μπορεί να 

φορτιστούν ψυχικά και από την απόρριψη μιας αίτησης αποφυλάκισης, τις αρνητικές 

απαντήσεις σε αιτήματα χορήγησης αδείας ή την αναβολή ενός επισκεπτηρίου. Εκτός από τα 

γεγονότα που συμβαίνουν μέσα στη φυλακή και προκαλούν έντονη ψυχική φόρτιση και 

αναστάτωση στον κρατούμενο, κρίσεις μπορεί να προκληθούν και από συμβάντα που του 

μεταφέρονται έξω από τη φυλακή και μπορεί να αφορούν δυσάρεστα νέα σχετικά με την 

οικογένειά του, θάνατος κάποιου προσώπου, διακοπή στενών διαπροσωπικών σχέσεων ή 

οικονομικά προβλήματα της οικογένειας (Θεμελή, 2008). 

Στο πλαίσιο του εγκλεισμού οι ανήλικοι με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να βιώνουν 

δυσκολίες καθώς μπορεί να μην κατανοούν τις συνέπειες των δικαιωμάτων που τους 
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ανακοινώνονται, να δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν με τους δικαστές και το προσωπικό 

του ποινικού συστήματος, να καθυστερούν να προσαρμοστούν στη ρουτίνα, να 

δυσκολεύονται να μάθουν τους κανονισμούς και να συσσωρεύουν περισσότερες παραβάσεις 

των κανόνων του σωφρονιστικού ιδρύματος. Επίσης, είναι λιγότερο πιθανό να συμμετέχουν 

σε προγράμματα αποκατάστασης και συχνά μπορεί να γίνονται αποδέκτες φάρσας ή 

σεξουαλικής παρενόχλησης των άλλων μέσα στο σωφρονιστικό ίδρυμα (Rutherford, R.B., 

Bullis, M., Anderson, C.W., & Griller- Clark, H.M. 2002). 

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Κ.Ε.Θ.Ε.Α. για τις συνθήκες κράτησης 

των ανηλίκων διαπιστώθηκε πως υπάρχουν ελλείψεις σε χώρους και υλικοτεχνική υποδομή, 

ενώ ένα κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι ο υπερπληθυσμός σε ορισμένα από τα 

σωφρονιστικά καταστήματα. Δυσχέρειες αναφέρθηκαν και ως προς τις συνθήκες διαβίωσης, 

κυρίως σε θέματα σίτισης, καθαριότητας, υγιεινής, θέρμανσης, παροχής τρεχούμενου νερού 

και υγειονομικής περίθαλψης. Η εικόνα γίνεται ακόμη χειρότερη εξαιτίας της οικονομικής 

κρίσης. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της κράτησης των ανηλίκων ήταν οι περιορισμένες 

δυνατότητες για απασχόληση, ψυχαγωγία, εκπαίδευση και κατάρτιση, έτσι ώστε να 

διευκολύνεται η επανένταξή τους μετά την αποφυλάκιση. Ανάμεσα στα προβλήματα που 

ανέφεραν οι ίδιοι οι ανήλικοι κρατούμενοι περιλαμβάνονταν η πρακτική της ακύρωσης του 

επισκεπτηρίου ως τιμωρητικού μηχανισμού, ο περιορισμός του δικαιώματος χρήσης 

ολιγοήμερων αδειών από τις εισαγγελικές αρχές και η απουσία επαφής με το ‘έξω’ (ΚΕΘΕΑ, 

2012).  

 

Νομικό Πλαίσιο 

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση αποτελεί ένα δικαίωμα που αφορά όλους και 

κατοχυρώνεται συνταγματικά (άρθρο 16 παρ. 4 του Συντάγματος). Το δικαίωμα του 

έγκλειστου πληθυσμού στην εκπαίδευση είναι θεσμικά το ίδιο ως προς το περιεχόμενο με το 

αντίστοιχο δικαίωμα των ελεύθερων πολιτών, διαφέρει όμως ως προς τον τρόπο άσκησής του 

(ρυθμιστικά / κανονιστικά). Ο κρατούμενος θα πρέπει δηλαδή να συνεχίσει να έχει 

δικαιώματα (Θεμελή, 2008). 

Σύμφωνα με τον Σωφρονιστικό Κώδικα (Ν. 2776/1999) στο άρθρο 35 προβλέπονται 

και ρυθμίζονται θέματα της εκπαίδευσης, της άθλησης, των δραστηριοτήτων ελεύθερου 

χρόνου και της ψυχαγωγίας των κρατουμένων. Συγκεκριμένα, η εκπαίδευση των 
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κρατουμένων στοχεύει στην απόκτηση ή συμπλήρωση της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων 

καθώς και στην παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Η  

πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για τους ανήλικους κρατούμενους και 

για αυτό το λόγο λειτουργούν μονοθέσια δημοτικά σχολεία στις φυλακές όπου κρατούνται 

ανήλικοι, αν και υπάρχει η πρόβλεψη στο Σωφρονιστικό Κώδικα για ίδρυση και λειτουργία 

μονοθέσιων δημοτικών σχολείων σε κάθε φυλακή. Επίσης, υπάρχουν Γυμνάσια καθώς και 

τάξεις Λυκείου στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων Αυλώνα και Βόλου. 

Τέλος, το δικαίωμα στην εκπαίδευση των κρατουμένων κατοχυρώνουν και οι 

Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης R (89) 12 για την «Εκπαίδευση στις φυλακές» οι 

οποίες μεταξύ άλλων προβλέπουν ότι: 

 Ο αλφαβητισμός και η βασική εκπαίδευση είναι προτεραιότητα. 

 Όλοι οι κρατούμενοι έχουν ίδια πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην 

επαγγελματική κατάρτιση, σε δημιουργικές δραστηριότητες, κοινωνική 

εκπαίδευση, φυσική εκπαίδευση και αθλητισμό καθώς και δυνατότητα χρήσης 

βιβλιοθήκης. 

 Οι κρατούμενοι μπορούν να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές διαδικασίες εκτός 

φυλακής. 

 Η εκπαίδευση στη φυλακή πρέπει να είναι όσο το δυνατό ίδια με την 

εκπαίδευση στην κοινότητα. 

 Η εκπαίδευση εστιάζει στην ανάπτυξη του κρατούμενου ως συνολικής 

οντότητας. 

 Η συμμετοχή των κρατουμένων είναι εθελοντική. 

 Η εκπαίδευση προετοιμάζει τους κρατούμενους για τη ζωή μετά τη φυλακή.  

(Θεμελή, 2008) 
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4. Ποινικό Σύστημα, Μαθησιακές Δυσκολίες και Εκπαίδευση 

 

4.1 Εκπαιδευτικές ανάγκες εγκλείστων 

 

 

Η εκπαίδευση των κρατουμένων εμφανίζει ορισμένες ιδιαίτερες δυσκολίες καθώς 

πραγματοποιείται σε ένα ίδρυμα ολοκληρωτικού χαρακτήρα (Goffman, 1961), με κύρια 

χαρακτηριστικά την υποκουλτούρα, τον υπερπληθυσμό, τα υψηλά ποσοστά ψυχικής 

ασθένειας, το άγχος, το φόβο και την ανασφάλεια, το νεκρό χρόνο και την απομάκρυνση από 

το οικογενειακό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, τον ιδρυματισμό, την απόσυρση και 

την αποπροσωποποίηση, δηλαδή τα «δεινά του εγκλεισμού» (Τοch, 1975), παρεμποδίζουν τις 

δυνατότητες βελτίωσης των συνθηκών κράτησης. 

Η διαφορά ανάμεσα στους έγκλειστους ανηλίκους και τους μη έγκλειστους μαθητές 

είναι η δυνατότητα που έχουν οι δεύτεροι για αυτοκαθορισμό και αυτοδιάθεση, καθώς και τη 

δυνατότητα να θέτουν στόχους τους οποίους θα κατακτήσουν. Οι έγκλειστοι ανήλικοι έχουν  

κυρίως αρνητικές εμπειρίες και βιώματα και είναι επιφυλακτικοί ή καχύποπτοι απέναντι στις 

νέες προκλήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Winters, 1997). Οι μαθητές στο γενικό 

πληθυσμό βελτιώνουν τους όρους διαβίωσής τους και την αντιμετώπιση των απλών 

προβλημάτων της καθημερινότητας, ενώ, αντίθετα, οι έγκλειστοι μαθητές έχουν σαν 

προτεραιότητα πρώτα την επιβίωσή τους μέσα στη φυλακή και σε ένα δεύτερο επίπεδο την 

επαναπόκτηση της ελευθερίας τους και την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία (LoPitno, 

2006). 

Ένα μεγάλο μέρος των έγκλειστων εμφανίζει μαθησιακές δυσκολίες, για τις οποίες 

δεν είχε γίνει διάγνωση κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο σχολείο (Mears & Aron, 2003), 

ενώ ένα σύνολο ερευνών έχει διαπιστώσει την ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στις μαθησιακές 

δυσκολίες, τη σχολική αποτυχία και την παραβατικότητα (Linares- Orama, 2005). Οι 

έγκλειστοι, επίσης, μπορεί να έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, να μην έχουν ολοκληρώσει 

το σχολείο ή να εμφανίζουν υψηλά επίπεδα σχολικής αποτυχίας. Οι περισσότεροι από τους 

έγκλειστους απέτυχαν να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική τους εκπαίδευση λόγω της 

εμπλοκής τους σε αξιόποινες πράξεις. πολλοί από τους έγκλειστους πάσχουν από ψυχικές 
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ασθένειες και περισσότεροι ακόμα είναι χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ η πλειοψηφία 

αυτών έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση (Winters, 1997). 

  

 

4.2 Η Αναγκαιότητα και τα οφέλη της εκπαίδευσης στη φυλακή 

 

Σύμφωνα με τον Wormith (1995), οι συνθήκες εγκλεισμού στερούν από το άτομο την 

αυτονομία και τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων από μόνο του προκαλώντας στο άτομο 

έντονο άγχος. Στα πλαίσια της φυλακής, οι κρατούμενοι δεν έχουν κανενός είδους επιρροή σε 

θέματα που τους αφορούν. Η κάλυψη των υλικών τους αναγκών, η ενδυμασία, η διατροφή 

και γενικότερα το καθημερινό τους πρόγραμμα καθορίζονται από άλλους, χωρίς οι ίδιοι να 

έχουν τη δυνατότητα παρέμβασης στο περιβάλλον και στο πρόγραμμα. Οι έγκλειστοι 

νιώθουν ότι δεν έχουν καμία ελευθερία και βούληση, ενώ η εκπαίδευση μπορεί να 

λειτουργήσει ως αντιστάθμισμα στην κατάσταση του εγκλεισμού που βιώνουν. Η εκπαίδευση 

μπορεί να αποτελέσει μια διέξοδο ώστε οι έγκλειστοι να μην βιώνουν έντονους στρεσογόνους 

παράγοντες, που οδηγούν στην εμφάνιση ψυχοπαθολογίας. Το κάθε άτομο επηρεάζεται 

διαφορετικά από τις συνθήκες και την εμπειρία του εγκλεισμού, καθώς ορισμένοι 

προσαρμόζονται πιο εύκολα και ορισμένοι πιο δύσκολα παρουσιάζοντας και περισσότερες 

επιπτώσεις (Griffith & Steptoe, 2000). 

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του εγκλεισμού, το οποίο προσπαθεί να καλύψει η 

εκπαίδευση είναι το γεγονός ότι οι κρατούμενοι εξαιτίας της μονοτονίας της ζωής στη 

φυλακή και της έλλειψης ερεθισμάτων παρουσιάζουν διαταραχές στην ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο εγκλεισμός επιφέρει προβλήματα στη γενική 

διανοητική ικανότητα του κρατουμένου. Εκτός από την αδυναμία επίλυσης προβλημάτων, οι 

κρατούμενοι μπορεί να νιώθουν ένταση, χωρίς όμως να μπορούν να καταλάβουν τους 

λόγους, να ερμηνεύσουν το γιατί ή να την αντιμετωπίσουν. Η ένταση αυτή αφορά τις 

αγχώδεις διαταραχές και οι κρατούμενοι μπορεί να οδηγηθούν σε καβγάδες, 

αυτοτραυματισμούς ή καταστροφές του κελιού τους (Cooke et al., 1990). Η εκπαίδευση τους 

παρέχει τρόπους εκτόνωσης καθώς και νοηματοδότησης της κατάστασης που βιώνουν. 
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Σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της φυλακής που συμβάλλουν τόσο στην επιμόρφωση 

και συμμόρφωση όσο και στη στήριξη των φυλακισμένων παίζουν τα προγράμματα 

εκπαίδευσης, που απευθύνονται σε όλους τους φυλακισμένους, ενώ δίνουν έμφαση και σε 

ιδιαίτερα ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες φυλακισμένων, όπως μητέρες, ανήλικοι, ψυχικά 

ασθενείς, ασθενείς χρόνιων παθήσεων, μετανάστες, τσιγγάνοι και χρήστες εξαρτησιογόνων 

ουσιών. Οι ευάλωτες ομάδες κρατουμένων θα πρέπει να αντιμετωπίσουν εκτός από τις 

κρίσεις που βιώνουν στο πλαίσιο της φυλακής και την παντελή έλλειψη συναισθηματικού 

ελέγχου και τα προβλήματα προσαρμογής και περιθωριοποίησης που βιώνουν.  

Είναι σημαντικό ο ίδιος ο έγκλειστος να αναγνωρίσει τα οφέλη της εκπαίδευσης στο 

πλαίσιο της φυλακής, ώστε να αποκτήσει κίνητρα και να θέσει στόχους. Για να επιτευχθεί 

αυτό θα πρέπει να νιώσει ότι βρίσκεται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, να δεσμευτεί και να 

αντιμετωπίσει την εκπαίδευση ως ένα δίαυλο σύνδεσης του μέσα με το έξω, του εαυτού του 

με την κοινωνία, αλλά και μια ανάπτυξη του εαυτού του, του τρόπου που αισθάνεται, 

εκφράζει και βιώνει τις καταστάσεις και αντιλαμβάνεται τα ερεθίσματα. Πρόκειται δηλαδή 

για ένα μεταβατικό χώρο που βοηθάει τον έγκλειστο να μην χάσει τη σύνδεση με τον έξω 

κόσμο, την κοινωνία αλλά και τον εαυτό του. Ο κρατούμενος έχει την ευκαιρία να αποδώσει 

νόημα σε αυτά που ζει, να αξιολογήσει τις προσωπικές του εμπειρίες και να μάθει να τις 

αξιοποιεί. Μπορεί, δηλαδή, να εκμεταλλευτεί τον εγκλεισμό ώστε να αποκτήσει τη μόρφωση 

και εκπαίδευση που μέχρι τώρα δεν απέκτησε, ενώ θα μπορέσει να αναπτύξει μια νέα 

πραγματικότητα, στην οποία θα διοχετεύει το άγχος και την πίεση που νιώθει και θα τα 

μετατρέπει σε δημιουργικότητα και γνώση (Δημητρούλη και συν., 2006). 

 

 

4.3 Η Εκπαίδευση στη φυλακή στην Ελλάδα 

 

Στις ελληνικές φυλακές εφαρμόζονται προγράμματα εκπαίδευσης που απευθύνονται 

σε όλους τους έγκλειστους. Πρόκειται για μια προσπάθεια που πραγματοποιείται για 

περισσότερο από 20 χρόνια και περιλαμβάνει προγράμματα της Γενικής Γραμματείας 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων και των Νομαρχιακών Επιτροπών Λαϊκής Επιμόρφωσης, με στόχο 

τον αλφαβητισμό και τη συμπλήρωση της βασικής εκπαίδευσης για έλληνες κρατούμενους, 

αλλά και την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας για τους αλλοδαπούς 
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κρατούμενους. Επίσης, πραγματοποιούνται προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, όπως 

μελισσοκομία, ηλεκτρολογία και μηχανολογία αυτοκινήτων, ανθοκομία, κατασκευή 

κοσμήματος και άλλα. Τα περισσότερα από αυτά τα προγράμματα πραγματοποιούνται στο 

χώρο της φυλακής (Δημητρούλη και συν., 2006). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα εκπαίδευσης αποτελούν τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, 

που δίνουν την ευκαιρία στους φυλακισμένους να αποκτήσουν Πρόκειται για σχολεία που 

απευθύνονται σε ενήλικες που δεν έχουν φοιτήσει καθόλου στο γυμνάσιο ή δεν έχουν 

συμπληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Σύμφωνα με το Νόμο 2525/1997, 

στα ΣΔΕ έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν και να φοιτήσουν οι νέοι που έχουν υπερβεί το 

18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν καλύψει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Πρόκειται για ένα θεσμό που δημιουργήθηκε με κύριο στόχο τη μείωση του 

αναλφαβητισμού και την παροχή μιας δεύτερης ευκαιρίας σε ενήλικα άτομα, τα οποία για 

ποικίλους λόγους δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Η 

δημιουργία του συγκεκριμένου θεσμού, όπως και η ανάπτυξη των εσπερινών σχολείων, 

καθίσταται όλο και πιο επιτακτική λόγω των αυξημένων απαιτήσεων της εξέλιξης της 

τεχνολογίας και του επιπέδου εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού. Στα σχολεία αυτά 

εφαρμόζονται ταχύρρυθμα προγράμματα διδασκαλίας της δημοτικής και γυμνασιακής 

εκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα προσφέρεται κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη, καθώς 

και συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού. 

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υπάρχουν σε διάφορες φυλακές στην Ελλάδα, όπως στις 

φυλακές Κορυδαλλού. Το ΣΔΕ των Φυλακών Κορυδαλλού άρχισε να λειτουργεί το 2005 με 

τη συμμετοχή 43 ανδρών και 36 γυναικών, ενώ τον Ιούνιο του 2007 πήραν πτυχίο οι πρώτοι 

εκπαιδευόμενοι. Από το 2007 κι έπειτα κάθε χρόνο αποφοιτούν περίπου 20 μαθητές, άνδρες 

και γυναίκες.   

Το ΣΔΕ είναι ένας θεσμός που υπάρχει σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ αποτελεί 

ένα μέσο καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας των 

Φυλακών (ΣΔΕΦ) είναι σχολεία ενηλίκων που έχουν την έδρα τους σε σωφρονιστικά 

καταστήματα. Με το θεσμό των ΣΔΕΦ δίνεται η δυνατότητα στους ενήλικους κρατουμένους 

να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση αποκτώντας περισσότερες πιθανότητες για 

επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση μετά την αποφυλάκισή τους. Επιπλέον, η 
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παρακολούθηση της εκπαίδευσης αποτελεί μία διέξοδο για τα άτομα κατά τη διάρκεια του 

εγκλεισμού.  

Όσον αφορά τα ΣΔΕΦ που έχουν ιδρυθεί σε σωφρονιστικά καταστήματα, η εικόνα 

που επικρατεί αυτή τη στιγμή είναι η εξής: 

 Το 2004 ιδρύθηκε ΣΔΕ στις Φυλακές Λάρισας 

 Το 2005 ιδρύθηκε ΣΔΕ στις Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού Ανδρών και 

Γυναικών 

 Το 2006 ιδρύθηκε ΣΔΕ στις Δικαστικές Φυλακές Διαβατών Θεσσαλονίκης. 

 Το 2008 ιδρύθηκε ΣΔΕ στον Ελαιώνα Θηβών, στις γυναικείες φυλακές και στις 

φυλακές Δομοκού και Τρικάλων. 

(http://sde-fyl-koryd.att.sch.gr/) 

 Στο πλαίσιο των ΣΔΕ εφαρμόζεται ένα σύνολο δραστηριοτήτων που βοηθούν τα 

φυλακισμένα άτομα ώστε να μπορέσουν να περάσουν δημιουργικά κάποιες ώρες μέσα στη 

φυλακή αλλά και να αξιοποιήσουν το χρόνο τους ώστε να βελτιώσουν το μορφωτικό τους 

επίπεδο. Τα ΣΔΕ συνεργάζονται με το ΚΕΘΕΑ, έτσι σε αυτά συμμετέχουν και εξαρτημένα 

άτομα. Επίσης, τα ΣΔΕ έχουν σύμβουλο ψυχολόγο και σύμβουλο αγωγής και σταδιοδρομίας, 

που μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα τόσο ως προς τη συναισθηματική τους στήριξη όσο και 

ως προς την μελλοντική επαγγελματική τους αποκατάσταση. 

Άλλες δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στα ΣΔΕ και συμβάλλουν στη 

δημιουργική απασχόληση και επιμόρφωση των φυλακισμένων είναι οι εξής: 

 Παρακολούθηση ταινιών μικρού μήκους 

 Έκδοση περιοδικού 

 Θεατρικές ομάδες 

 Εικαστικές δραστηριότητες 

 Περιβαλλοντολογική ομάδα 

 Αθλητικές εκδηλώσεις 

http://sde-fyl-koryd.att.sch.gr/
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 Εργαστήρια υπολογιστών και αγγλικών 

 Δανειστική βιβλιοθήκη 

 Εκθέσεις ζωγραφικής 

 Προβολές ταινιών 

 Επιστημονικές ημερίδες 

 Εορταστικές εκδηλώσεις 

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

(http://sde-fyl-koryd.att.sch.gr/events.html)  

Το ΣΔΕ των Φυλακών Διαβατών Θεσσαλονίκης συνεργάζεται με το Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας τα τελευταία δέκα χρόνια οργανώνοντας εξετάσεις ελληνομάθειας εντός 

του σχολείου, με στόχο την ενίσχυση της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας από τους 

αλλόγλωσσους ενήλικους μαθητές του σχολείου. Πρόκειται για μία ακόμη κίνηση μόρφωσης 

των φυλακισμένων, δίνοντάς τους έτσι μια ευκαιρία για μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού 

και της περιθωριοποίησης όταν θα αποφυλακιστούν, ενώ παράλληλα έχουν και μια 

απασχόληση κατά τη διάρκεια της φυλάκισής τους (http://www.greek-

language.gr/greekLang/portal/blog/archive/2012/10/25/4716.html).  

Η εκπαίδευση συμβάλλει σε μεγαλύτερο βαθμό στην αναμόρφωση των 

φυλακισμένων, που είναι και ο κύριος στόχος κατά την έκτιση της ποινής. Επίσης, η 

εκπαίδευση βοηθάει στην επανένταξη του φυλακισμένου στην κοινωνία. Βασικός σκοπός της 

εκπαίδευσης, διαπαιδαγώγησης και διαμόρφωσης των κρατουμένων είναι να συμβάλλει στη 

βελτίωση του ατόμου ώστε να μπορέσει να διαδραματίσει ένα ορθό και κατάλληλο ρόλο στην 

κοινωνία (Giddens, 2002).  

Σε μία έρευνα των Βεργίδη, Ασημάκη και Τζιντζίδη (2007) βρέθηκε ότι ένας από τους 

λόγους εγκατάλειψης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ήταν τα ναρκωτικά για 4 άνδρες και 4 

γυναίκες σε ένα σύνολο 76 ατόμων (43 άνδρες και 33 γυναίκες). Εκτός από τα ναρκωτικά 

στους λόγους διακοπής της φοίτησης στο σχολείο ήταν οικογενειακοί λόγοι, αναζήτηση 

εργασίας, κακή οικονομική κατάσταση της οικογένειας, προσωπικές επιλογές και 

προβλήματα των ατόμων, μειωμένο ενδιαφέρον για το σχολείο καθώς και αδυναμία να 

http://sde-fyl-koryd.att.sch.gr/events.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/portal/blog/archive/2012/10/25/4716.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/portal/blog/archive/2012/10/25/4716.html
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ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου, καθώς και η μετανάστευση. Οι εκπαιδευόμενοι 

φυλακισμένοι μέσα από την παρακολούθηση των ΣΔΕ προσδοκούν μόρφωση και γνώσεις, 

εργασία, βελτίωση του εαυτού και λήψη απολυτηρίου ή συνέχιση των σπουδών σε ανώτερο 

επίπεδο. Το ΣΔΕ δίνει στους φυλακισμένους εκτός από γνώσεις και ένα απολυτήριο και άλλα 

στοιχεία, όπως ψυχολογική υποστήριξη και προσωπική βελτίωση, κοινωνική επανένταξη, 

εποικοδομητικές εμπειρίες και μια θετική εμπειρία μέσα στα αρνητικά που έχει ο εγκλεισμός.   

Στα προγράμματα εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

μπορούν να συμμετέχουν όλοι και όλες οι κρατούμενοι ανεξάρτητα από την ηλικία, το 

επίπεδο εκπαίδευσης, την καταγωγή, το χρόνο έκτισης της ποινής, το θρήσκευμα και το είδος 

του αδικήματος. Για να συμμετέχει ένας έγκλειστος σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προηγούμενες γνώσεις του, να έχουν τουλάχιστον τρεις μήνες 

ακόμη έκτιση ποινής και να έχουν κίνητρα και επιθυμία για συμμετοχή τους σε αυτό. Μετά 

την ολοκλήρωση ενός προγράμματος οι έγκλειστοι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν πιστοποιητικό 

παρακολούθησης ενώ μπορούν να συμμετέχουν σε εξετάσεις για την απόκτηση απολυτηρίου 

Δημοτικού Σχολείου για τους έλληνες κρατούμενους και για την απόκτηση πιστοποιητικού 

ελληνομάθειας για τους αλλοδαπούς κρατούμενους (Δημητρούλη και συν., 2006). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα υψηλά ποσοστά τοξικομανών στις φυλακές αξίζει να 

σημειωθεί πως εφαρμόζονται και προγράμματα εκπαίδευσης σε συνεργασία ανάμεσα στην 

Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.  

Το 1998 η Γ.Γ.Ε.Ε. σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ διοργάνωσε στην Κεντρική Φυλακή 

Γυναικών του Κορυδαλλού, ένα Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και θεραπείας Κρατουμένων 

Γυναικών με τη δημιουργία αυτόνομου χώρου μέσα στη φυλακή. Κατά την περίοδο 2003- 

2004 ολοκληρώθηκαν σε 19 φυλακές στον ελλαδικό χώρο 171 εκπαιδευτικά προγράμματα, 

που συνολικά επιμόρφωσαν 1.840 κρατουμένους. Την επόμενη εκπαιδευτική περίοδο (2004-

2005) υλοποιήθηκαν 218 εκπαιδευτικά προγράμματα σε 20 φυλακές, στα οποία συνολικά 

επιμόρφωσαν 2.838 κρατουμένους. Επιπλέον, κατά την περίοδο 2005-2006 

πραγματοποιήθηκαν 251 εκπαιδευτικά προγράμματα σε 20 φυλακές, με μεγαλύτερο αριθμό 

εκπαιδευόμενων κρατουμένων (3.975 άτομα). Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών 124 

κρατούμενοι, που εκπαιδεύτηκαν στα προγράμματα του ΚΕΕ πήραν απολυτήριο Δημοτικού 

Σχολείου, 9 κρατούμενοι συμμετείχαν σε εξετάσεις επιπέδου Γυμνασίου και 3 κρατούμενοι 

συμμετείχαν σε εξετάσεις επιπέδου Λυκείου (ΥΠΕΠΘ & ΙΔΕΚΕ, 2008). 
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Η συμβουλευτική διαδικασία στο πλαίσιο της φυλακής στοχεύει στα εξής: 

 «Στήριξη και ενδυνάμωση των κρατουμένων έτσι ώστε να μπορέσουν να 

συμμετάσχουν δημιουργικά στην εκπαιδευτική διαδικασία (ενίσχυση του 

εκπαιδευτικού κινήτρου των συμμετεχόντων). 

 Καλλιέργεια δεξιοτήτων που βοηθούν τα μέλη στην καλύτερη διαχείριση της 

ζωής τους στη φυλακή και μετά από αυτή. 

 Απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων χρήσιμων για την αποκατάστασή τους μετά 

την αποφυλάκιση. 

 Κινητοποίηση και ενδυνάμωση ώστε να χαράξουν προσωπικούς στόχους, π.χ. 

εκπαίδευσης, εργασίας. 

 Διαχείριση παροχής πληροφοριών γύρω από θέματα που αφορούν ή 

ενδιαφέρουν άμεσα τη συγκεκριμένη ομάδα κρατουμένων». 

(ΥΠΕΠΘ & ΙΔΕΚΕ, 2008). 

Για παράδειγμα στις Φυλακές Φελλίου το 2010 διοργανώθηκε συμβουλευτικό 

πρόγραμμα για τους τοξικομανείς από τη Μονάδα Συμβουλευτικής Κρατουμένων 

Θεσσαλονίκης του ΚΕΘΕΑ. Στους πρώτους έξι μήνες της εφαρμογής του πιλοτικού 

προγράμματος, δέχθηκαν τις υπηρεσίες της Μονάδας 45 κρατούμενοι, άλλοι 30 άρχισαν να 

τις δέχονται μετά το πρώτο εξάμηνο, ενώ υπάρχει και λίστα αναμονής περισσότερων από 60 

κρατουμένων. Το ενδιαφέρον των έγκλειστων τοξικομανών για το πρόγραμμα δείχνει την 

ανάγκη των κρατουμένων να βρουν μία διέξοδο, να κάνουν ένα βήμα προς την απεξάρτηση. 

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του διευθυντή των φυλακών, το 

πρόγραμμα για τους εξαρτημένους βοήθησε ώστε να ηρεμήσει η κατάσταση στη φυλακή. 

Στις Φυλακές Φελλίου, που βρίσκονται στα Γρεβενά, εκτιμάται ότι το ποσοστό των 

κρατουμένων που αντιμετωπίζει προβλήματα εξάρτησης από ουσίες ξεπερνάει το 60% 

(http://media-news.gr/index.php/el/topika-nea/139-media-newsprograma-toxikomanis).   

Τα μέλη της Μονάδας Συμβουλευτικής Κρατουμένων του ΚΕΘΕΑ προσφέρουν ένα 

σύνολο υπηρεσιών στους τοξικομανείς κρατούμενους, μεταξύ των οποίων είναι: 

 Ατομική και ομαδική συμβουλευτική 

http://media-news.gr/index.php/el/topika-nea/139-media-newsprograma-toxikomanis
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 Ομάδες κινητοποίησης και ευαισθησίας 

 Ομάδες προσωπικής ανάπτυξης 

 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη 

 Εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων 

 Νομική συμβουλευτική 

 Ψυχαγωγικές δραστηριότητες 

 Σεμινάρια για την προαγωγή της υγείας 

 Οικογενειακή υποστήριξη 

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η προετοιμασία των μελών για 

παραπομπή και ένταξη σε υποστηρικτικές και θεραπευτικές δομές, καθώς και σε δομές 

επανένταξης, αλλά και η δημιουργία πλήρους θεραπευτικού προγράμματος στα πλαίσια του 

σωφρονιστικού συστήματος. 

 

 

4.4 Πρόσφατες Καινοτομίες της σωφρονιστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

 

Τα σημαντικότερα καινοτόμα χαρακτηριστικά των πιο πρόσφατα εφαρμοσμένων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα Καταστήματα Κράτησης της χώρας είναι τα εξής: 

 «Με την ανάπτυξη των προγραμμάτων οι κρατούμενοι αποκτούν κίνητρα συμμετοχής 

στα προγράμματα εκπαίδευσης των Κ.Ε.Ε. στη φυλακή. Η δυνατότητα συμμετοχής σε 

προγράμματα εκπαίδευσης με ενδιαφέρουσα και σύγχρονη θεματολογία, παρέχει την 

ευκαιρία διασύνδεσης και με άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέσα ή έξω από τη 

φυλακή. 

 Με την παρακολούθηση των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 

διάρκειας τουλάχιστον ενός τριμήνου, οι κρατούμενοι τυγχάνουν του ευεργετήματος 

της μείωσης της ποινής τους. Αναδεικνύεται έτσι η σημαντικότητα των 
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προγραμμάτων εκπαίδευσης των Κ.Ε.Ε., παράλληλα με την παρεχόμενη εργασία ή τα 

προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μέσα στη φυλακή. 

 Η διαδικασία ένταξης του κρατούμενου στην εκπαίδευση, διευκολύνεται και γίνεται 

αποτελεσματικότερη, με την τήρηση και συμπλήρωση της εκπαιδευτικής καρτέλας, 

στην οποία αποτυπώνονται οι προηγούμενες γνώσεις των κρατουμένων. 

 Όσοι κρατούμενοι παρακολουθούν προγράμματα εκπαίδευσης των Κ.Ε.Ε. μπορούν 

παράλληλα να συμμετέχουν και σε ομάδες συμβουλευτικής. Μέσα από τη λειτουργία 

των ομάδων αυτών αναδεικνύονται σημαντικά προβλήματα και γίνεται προσπάθεια 

επίλυσης τους, προκειμένου να διευκολυνθεί η εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Οι εκπαιδευτές επιμορφώνονται για τις ανάγκες εκπαίδευσης των κρατουμένων, τις 

συνθήκες στις οποίες πραγματοποιείται η όλη διαδικασία, τα προβλήματα που τυχόν 

ανακύψουν κλπ. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών θεωρείται η ραχοκοκαλιά κάθε 

επιτυχημένης προσπάθειας. 

 Η συνεργασία της Γ.Γ.Ε.Ε. με το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της λειτουργίας 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είχε και ένα πρακτικό αποτέλεσμα καθώς σε 

ορισμένες φυλακές με απόφαση της Διεύθυνσης της Φυλακής δημιουργήθηκαν ή 

βελτιώθηκαν οι χώροι εκπαίδευσης» (Δημητρούλη και συν., 2006:202). 

Για την αποτελεσματική εφαρμογή ενός προγράμματος εκπαίδευσης στο χώρο των 

φυλακών απαιτεί την ύπαρξη κατάλληλα διαμορφωμένων, προσβάσιμων και αυτόνομων 

χώρων, η ύπαρξη ενός προσώπου αναφοράς από τη φυλακή που θα είναι υπεύθυνο για τη 

διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών διεξαγωγής των προγραμμάτων, η παροχή 

ευκαιριών οργανωμένης ενημέρωσης όλων των έγκλειστων σχετικά με τα προγράμματα 

αυτά, η προσφορά συμβουλευτικής υποστήριξης στο προσωπικό της φυλακής και η ανάπτυξη 

συνεργασίας ανάμεσα στα προγράμματα εκπαίδευσης των Κ.Ε.Ε. με άλλα προγράμματα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμβάλλοντας στην αύξηση των πιθανοτήτων επαγγελματικής 

αποκατάστασης μετά την αποφυλάκιση (Δημητρούλη και συν., 2006). 
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4.5 Γλωσσικές διαταραχές μάθησης και εγκλεισμός νεολαίας 

 

Υπάρχει σημαντικός αριθμός αγοριών με διαταραχές της εκμάθησης του λόγου στα 

αρχεία ασθενών των λογοθεραπευτών. Αν αυτά τα αγόρια προέρχονται από χαμηλά 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα, τότε συχνά χάος, βία, παραβατικότητα, αρνητικά πρότυπα 

συμπεριφοράς χαρακτηρίζουν τις οικογένειές τους και τους ανθρώπους που 

συναναστρέφονται. Πολλά από αυτά τα αγόρια επιδεικνύουν σοβαρά προβλήματα υπακοής 

σε μια κατάλληλη οικογένεια, στην κοινότητα και στους κοινωνικούς κανόνες. Αυτό μπορεί 

να πηγάζει από τις δυσκολίες τους στην επεξεργασία της γλώσσας της κοινωνικοποίησης και 

θα μπορούσε να τα οδηγήσει στο Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης. 

Τα σωφρονιστικά ιδρύματα, όπου αυτά τα αγόρια φυλακίζονται μερικές φορές 

εξαιτίας των παραβατικών τους πράξεων, καλούνται να παράσχουν ειδική εκπαίδευση και 

συναφείς υπηρεσίες σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα (Burell & Warboys, 2000). Για να 

γίνει αποτελεσματική χρήση της σωφρονιστικής περιόδου, παρόλο το περιορισμένο 

ανθρώπινο δυναμικό και τις υλικοτεχνικές δομές, λογοθεραπευτές, δάσκαλοι και 

σωφρονιστικό προσωπικό, πρέπει να παρέμβουν για τους έγκλειστους νεαρούς με γλωσσικές 

διαταραχές. Οι δικαστές συχνά απαιτούν αυτά τα παιδιά να επιστρέψουν στο σχολείο, όπου 

αναμένεται να αποκτήσουν γνώσεις και κοινωνικές δεξιότητες, κάτι που δεν συμβαίνει 

συχνά. 

Σύμφωνα με τον Linares- Orama (2005) οι γλωσσικές και μαθησιακές διαταραχές 

σχετίζονται με την εκδήλωση παραβατικών συμπεριφορών. Οι δυσκολίες των ανηλίκων σε 

προσωπικό επίπεδο, στο επίπεδο της γλώσσας και της μάθησης, έχει αρνητικό αντίκτυπο στη 

σχολική πορεία και κοινωνικοποίηση του ατόμου. Τα αγόρια που μεγαλώνουν σε χαοτικές 

οικογένειες έχει βρεθεί πως φέρουν υψηλότερα επίπεδα κινδύνου για φτώχεια, 

ιδρυματοποίηση και κακοποιητική συμπεριφορά. Επίσης, τα αγόρια με γλωσσικές- 

μαθησιακές διαταραχές, που έχουν έρθει αντιμέτωπα με τη δικαιοσύνη, χρειάζονται 

υπηρεσίες για τη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων, της μάθησης και της ενσωμάτωσης 

μέσα στην κοινωνία. Ο συγκεκριμένος ερευνητής τόνισε τη σύνδεση ανάμεσα στις 

μαθησιακές- γλωσσικές δυσκολίες, τη φτώχεια, τις χαμηλές σχολικές επιδόσεις και την 

παραβατική συμπεριφορά.  
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Ο Linares- Orama (2005) αναφέρθηκε σε ένα ερευνητικό πρότζεκτ το FILIUS που 

εφαρμόστηκε από το Ινστιτούτο Έρευνας των Διαταραχών και Αποκατάστασης και 

στηριζόταν στο Πανεπιστήμιο του Πουέρτο Ρίκο. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρότζεκτ 

εξετάστηκαν οι σχέσεις ανάμεσα στις γλωσσικές διαταραχές και την παραβατικότητα. Μέσα 

από τη σύγκριση αγοριών με μαθησιακές- γλωσσικές δυσκολίες που είχαν έρθει αντιμέτωπα 

με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης και συνομηλίκων τους με μαθησιακές- γλωσσικές 

δυσκολίες τα οποία δεν ήρθαν ποτέ σε επαφή με το ποινικό σύστημα προέκυψε πως τα παιδιά 

που δεν είχαν έρθει σε επαφή με το ποινικό σύστημα είχαν περισσότερες ευθύνες στο σπίτι, 

μελλοντικά είχαν μεγαλύτερη κοινωνική συμμετοχή, πίστευαν περισσότερο στην κοινωνική 

στήριξη από τους άλλους, εμφάνιζαν περισσότερη συναισθηματική ισορροπία, είχαν 

περισσότερες φιλοδοξίες από τη ζωή τους, είχαν καλύτερη συμπεριφορά στο σπίτι και στο 

σχολείο και καλύτερες ικανότητες αφήγησης, ενώ δέχθηκαν περισσότερη στήριξη από την 

οικογένειά τους. Όλα αυτά τα στοιχεία επισημαίνουν το σημαντικό ρόλο της στήριξης που 

λαμβάνει το παιδί από το περιβάλλον του σπιτιού και του σχολείου, γενικότερα από το 

περιβάλλον των ενηλίκων, που συμβάλλει στην βελτίωση της αυτοεκτίμησης και την 

αντιμετώπιση των δυσκολιών του σχολείου.  

 

 

4.6 Τα χαρακτηριστικά των νεαρών παραβατών με μαθησιακές δυσκολίες 

 

Οι βίαιες εκδηλώσεις συμπεριφοράς αποτελούν ένα συχνό φαινόμενο που 

παρατηρείται όχι μόνο στους εφήβους, αλλά και κατά την παιδική ηλικία. Οι μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες χαρακτηρίζονται από έντονο άγχος, ενώ δυσκολεύονται να 

παρακολουθήσουν το ρυθμό μάθησης της τάξης. Συχνά οδηγούνται στη σχολική αποτυχία 

και αναζητούν τρόπους να επιβιώσουν στο σχολείο και στην τάξη, που αποτελεί έναν 

ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χώρο. Η αποτυχία στο σχολείο συνδέεται άμεσα με δυσκολίες 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς τα άτομα θεωρείται ότι δεν διαθέτουν ένα 

απαραίτητο επίπεδο γνώσεων και εξειδίκευσης για να εξασφαλίσουν και μια θέση εργασίας 

(Μυλωνάς & Μάνεσης, 2001). Αυτό οδηγεί στην εμφάνιση ανασφάλειας στην αγορά 

εργασίας, αυξημένων επιπέδων στέρησης της εκπαίδευσης, φτώχειας και κοινωνικού 
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αποκλεισμού. Πρόκειται για ένα φαύλο κύκλο με αλληλεξάρτηση ανάμεσα στην 

εκπαιδευτική και την κοινωνική ανισότητα και αποκλεισμό. 

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες που εμφανίζουν παραβατική συμπεριφορά 

συνήθως έχουν δυσκολίες στην κατανόηση των ορίων και των κανονισμών, με αποτέλεσμα 

να αντιμετωπίζουν προβλήματα τόσο στο χώρο του σχολείου όσο και στο ευρύτερο 

κοινωνικό πλαίσιο. Επίσης, εμφανίζουν δυσκολίες στη λήψη των σωστών αποφάσεων και 

λύσεων στα καθημερινά τους προβλήματα (McNamara & Willoughby, 2010).   

Σύμφωνα με τους Papageorgiou και Vostanis (2000) κύρια χαρακτηριστικά των 

ανήλικων παραβατών στην Ελλάδα, ηλικίας 12 έως 18 ετών ήταν τα εξής: το 48% των 

παιδιών είχαν παραβατική συμπεριφορά την τρέχουσα περίοδο, το 58% προέρχονταν από 

διαλυμένες οικογένειες, το 27% είχαν ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας, ενώ ένα υψηλό 

ποσοστό (36%) εμφάνιζε μαθησιακές δυσκολίες. Οι νεαροί παραβάτες είχαν δυσλειτουργικά 

πρότυπα από το οικογενειακό τους περιβάλλον και δυσκολίες προσαρμογής, ενώ το 22% των 

εφήβων εμφάνιζε συναισθηματικές διαταραχές που πληρούσαν τα κριτήρια της κατάθλιψης 

και το 22% εμφάνιζε δυσθυμικές διαταραχές. Τα χαρακτηριστικά των έφηβων παραβατών 

επηρεάζονταν από το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, το οποίο έπαιζε καθοριστικό ρόλο.  Οι 

ερευνητές επισήμαναν τη συσχέτιση ανάμεσα στην παραβατική συμπεριφορά και την ύπαρξη 

ψυχοπαθολογίας, με κύριες διαταραχές την εμφάνιση κατάθλιψης και τις μαθησιακές 

δυσκολίες. Η πλειοψηφία των έφηβων παραβατών βρίσκονταν στην ηλικία το 15.5 έως 17 

ετών, ενώ βασικό χαρακτηριστικό τους ήταν τα χαμηλά ποσοστά παρακολούθησης του 

σχολείου.   

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των ανήλικων παραβατών με μαθησιακές 

δυσκολίες είναι τα χαμηλότερα επίπεδα νοημοσύνης. Οι ανήλικοι παραβάτες έχει διαπιστωθεί 

ότι παρεκκλίνουν όσον αφορά το δείκτη νοημοσύνης τους από τον υπόλοιπο πληθυσμό κατά 

7-9 βαθμούς ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, την ηλικία και την κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση. Οι ανήλικοι παραβάτες με παραβατική συμπεριφορά δεν έχουν αναπτυχθεί 

νοητικά στο ίδιο επίπεδο με τους συνομηλίκους τους χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Οι 

ανήλικοι χωρίς μαθησιακές δυσκολίες μεγαλώνοντας εμφανίζουν ωρίμανση ως προς τις 

στρατηγικές που στηρίζονται στη γλώσσα και εν τέλει αυτοματοποιούνται. Οι ανήλικοι με 

μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν ελλείμματα που δεν αντιστοιχούν στην κατάκτηση των 

αναμενόμενων ικανοτήτων με βάση την ηλικία του παιδιού. Η έλλειψη ωρίμανσης της 

γλωσσικής επεξεργασίας αποτελεί ένα από τα κύρια στοιχεία που συνοδεύει τις μαθησιακές 
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δυσκολίες. Η δυσκολία αυτή μπορεί να επηρεάσει την κοινωνική ανάπτυξη, την προσωπική 

οργάνωση και τον αυτοέλεγχο, που κατ’ επέκταση συνδέονται με την παραβατική 

συμπεριφορά και το έγκλημα. Η γλωσσική ανωριμότητα μπορεί να επηρεάσει και την 

ικανότητα του ατόμου να διοργανώσει και να διαχειριστεί τις εισερχόμενες πληροφορίες σε 

μια συνεχή βάση. Τα προβλήματα στον αυτοέλεγχο συνδέονται με τα προβλήματα στον 

εσωτερικό λόγο (Cowardin, 1998).  

Σύμφωνα με την Cowardin (1998) τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες που 

εμφανίζουν παραβατική συμπεριφορά ενδέχεται να παρουσιάζουν ακαδημαϊκά ελλείμματα, 

όπως χαμηλές επιδόσεις, μη τακτική παρακολούθηση του σχολείου, μη ικανοποιητική 

ικανότητα κατάκτησης της γραφής και της ανάγνωσης, ιστορικό διαταραχών, ελλείμματα 

προσοχής συμπεριλαμβανομένης της διάσπασης προσοχής, λόγω εξωτερικών παραγόντων 

και της μη ολοκλήρωσης των εργασιών, γλωσσικά ελλείμματα, όπως ανάγκη επανάληψης 

ερωτήσεων και οδηγιών, δυσκολίες κατηγοριοποίησης ουσιαστικών και ρημάτων, 

προβλήματα άρθρωσης, χαμηλά επίπεδα αντίληψης της ομιλίας και δυσκολίες στην 

επικοινωνία, καθώς και ελλείμματα στις ικανότητες προσαρμογής και κοινωνικά- 

συμπεριφορικά ελλείμματα. Τα τελευταία περιλαμβάνουν ανάγκη για κατεύθυνση της 

κρίσης, έλλειψη οργάνωσης, παρορμητικότητα, δυσκολίες στην επίλυση προβλημάτων και τη 

λήψη αποφάσεων και δυσκολίες κατανόησης κοινωνικών ενδείξεων, προσωπικών εκφράσεων 

και περιβαλλοντικών ενδείξεων. 

Οι μαθησιακές δυσκολίες και τα προβλήματα στην προσοχή εντοπίστηκαν και σε 

νεαρούς παραβάτες στην Ελλάδα σε μια έρευνα των Maniadaki και Kakouros (2011). Στη 

συγκεκριμένη έρευνα διαπίστωσαν πως το μεγαλύτερο μέρος των ανήλικων παραβατών που 

είχαν καταδικαστεί εμφάνιζε υψηλά ποσοστά διακοπής του σχολείου, χαμηλά επίπεδα 

συστηματικής παρακολούθησης και υψηλά ποσοστά σχολικής αποτυχίας. Τα ψυχοκοινωνικά 

προβλήματα των νεαρών συνυπήρχαν με προβλήματα προσοχής, επισημαίνοντας την 

πιθανότητα ύπαρξης ΔΕΠ-Υ. 
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5. Μαθησιακές δυσκολίες και ο ρόλος του Συστήματος Ποινικής 

Δικαιοσύνης 

 

Σύμφωνα με τους Zimmerman, J., Rich, W.D., Keilitz, I., & Broder, P.K. (1981) οι 

μαθησιακές δυσκολίες σχετίζονται με την παραβατικότητα των ανηλίκων. Μαθητές των 

δημόσιων σχολείων που είχαν μαθησιακές δυσκολίες ανέφεραν υψηλότερα ποσοστά 

σύλληψης από την αστυνομία για παραβατικές συμπεριφορές τους σε σύγκριση με μαθητές 

χωρίς μαθησιακές δυσκολίες, ενώ και οι δεύτεροι είχαν εμπλακεί σε παρόμοιες παραβατικές 

συμπεριφορές. Το ίδιο μοντέλο παρατηρήθηκε και στην εκδίκαση των υποθέσεων από το 

Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης, καθώς διαπιστώθηκε πως οι ανήλικοι μα μαθησιακές 

δυσκολίες είχαν περισσότερες πιθανότητες να καταδικαστούν σε σύγκριση με τους ανήλικους 

χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Οι ερευνητές ερμήνευσαν τον διαφορετικό τρόπο 

αντιμετώπισης του Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης απέναντι στους ανήλικους παραβάτες 

μέσα από την υπόθεση της σχολικής αποτυχίας και την υπόθεση της ευαισθησίας. Μια 

εναλλακτική υπόθεση αντιμετώπισης των παραβατικών συμπεριφορών από το σύστημα 

απονομής δικαιοσύνης υποστηρίζει πως τα παιδιά με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες 

εμπλέκονται σε παρόμοιες παραβατικές συμπεριφορές, αλλά ένα ή περισσότερα 

χαρακτηριστικά του συστήματος οδηγούν το σύστημα σε διαφορετική αντιμετώπιση των 

παιδιών που έχουν αποτύχει ή όχι στο σχολείο. Η αποτυχία στο σχολείο συνεπάγεται 

δυσκολίες προσαρμογής στο σχολείο και εμφάνιση προβλημάτων με την αποδοχή των 

κανόνων της εξουσίας του σχολείου.  

Το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης θα πρέπει να έχει γνώσεις σχετικά με τις 

διαταραχές των νέων παραβατών και τους τρόπους που μπορούν να συμβάλλουν στην 

αποκατάσταση αυτών. Το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, 

μέσα από την ανάπτυξη ή τη βελτίωση αποτελεσματικών υπηρεσιών των νέων. Σύμφωνα με 

τους Quinn, M.M., Rutherford, R.B., Leone, P.E., Osher, D.M., & Poirier, J.M. (2005) το 

σύστημα ποινικής δικαιοσύνης έρχεται αντιμέτωπο με ένα σύνολο μαθητών που έχουν 

διαταραχές, όπως συναισθηματικές διαταραχές, ενώ χαρακτηρίζεται από υπερβολική 

εμφάνιση διαταραχών στους ανήλικους παραβάτες. Τα δεδομένα αυτά επισημαίνουν την 

ανάγκη για παροχή από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης υπηρεσιών που θα καλύπτουν τις 

εκπαιδευτικές, ιατρικές και κοινωνικές ανάγκες των ανήλικων παραβατών, καθώς και τις 

ανάγκες της ψυχικής τους υγείας. Στο πλαίσιο της παρέμβασης και της αποκατάστασης 
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κρίνεται αναγκαία η αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών και των διαταραχών των 

ανηλίκων, καθώς μόνο μέσα από την αντιμετώπιση των διαταραχών της ψυχικής υγείας και 

των μαθησιακών δυσκολιών οι ανήλικοι παραβάτες θα μπορέσουν μελλοντικά να ενταχθούν 

στην κοινωνία και να μην επανεμφανίσουν παραβατικές συμπεριφορές μετά την 

αποφυλάκισή τους.   

Οι Burdick, Feierman και McInerney (2011) επισήμαναν την ανάπτυξη και εφαρμογή 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ανήλικους παραβάτες διαπιστώνοντας τις θετικές 

επιπτώσεις αυτών στους ανηλίκους. Οι εν λόγω ερευνητές υποστήριξαν ότι η 

παραβατικότητα των νέων είναι μια εκπαιδευτική κρίση που για να αντιμετωπιστεί απαιτεί τη 

βελτίωση του μορφωτικού και εκπαιδευτικού επιπέδου των μαθητών. Το εκπαιδευτικό 

σύστημα στην περίπτωση των ανήλικων παραβατών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα 

κοινωνικά προβλήματα που βιώνουν αλλά και τα φυλετικά και οικονομικά χαρακτηριστικά. 

Ουσιαστικά, τονίζουν την ανάγκη συνεργασίας του εκπαιδευτικού συστήματος με το 

σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. Το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης θεωρούσαν ότι μπορεί να 

βοηθήσει τους ανήλικους παραβάτες μέσα από την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης και 

την κατάκτηση ή βελτίωση των ικανοτήτων των μαθητών. Η εμπλοκή στο σύστημα ποινικής 

δικαιοσύνης και οι παραβατικές συμπεριφορές αποτελούν ένα στοιχείο που εμποδίζει την 

ομαλή μαθησιακή διαδικασία των μαθητών και τους αποθαρρύνει από την παρακολούθηση 

του σχολείου και την ακαδημαϊκή επιτυχία. Ωστόσο, πρόκειται για μια αμφίδρομη σχέση, που 

μπορεί να βελτιωθεί μέσα από την ταυτόχρονη αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών και 

της παραβατικής συμπεριφοράς.  

Το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης  καλείται να λάβει υπόψη, να διερευνήσει αλλά και 

να παρέμβει στους παράγοντες που συμβάλλουν ή ενισχύουν την παραβατική συμπεριφορά, 

όπως τραυματικές εμπειρίες κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, που μπορεί να 

περιλαμβάνει κακοποίηση, φτώχεια, συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές, 

χαμηλά επίπεδα σωματικής υγείας, σχέσεις με αντικοινωνικούς συνομήλικους, μη 

ικανοποιητικές σχέσεις με την οικογένεια και το σχολείο, καθώς και άλλα προβλήματα 

συμπεριφοράς. Το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι η 

εμπλοκή των ανήλικων παραβατών σε αυτό έχει επιπτώσεις και επιδεινώνει τα εκπαιδευτικά 

προβλήματα των μαθητών. Γνωρίζοντας το ρόλο που παίζει στην μαθησιακή και 

εκπαιδευτική πορεία των ανήλικων παραβατών που το πιο πιθανό είναι να αντιμετωπίζουν 

ήδη μαθησιακές δυσκολίες θα πρέπει να συμβάλλει όχι μόνο στην αποκατάσταση της 
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παραβατικής συμπεριφοράς αλλά και στην αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών και 

την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών (Burdick et al., 2011).  

 

 

5.1 Παρέμβαση – Καλές πρακτικές 

 

Η αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών πραγματοποιείται από τον τομέα της 

ειδικής αγωγής. Όσον αφορά το ευρύ φάσμα των μαθησιακών δυσκολιών και τις 

συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες που εμφανίζουν τα άτομα απαιτείται η 

εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων που θα στοχεύουν στη μαθησιακή ενίσχυση των 

μαθητών. Εκτός από την παρέμβαση σε μαθησιακό επίπεδο, απαιτείται η κάλυψη των 

κοινωνικών αναγκών των μαθητών και η αλλαγή σε επίπεδο σκέψης και στάσης αναφορικά 

με το σχολείο, την κοινωνία, την οικογένεια και την υιοθέτηση σωστών και κοινωνικά 

αποδεκτών συμπεριφορών. 

Η εκπαίδευση στο χώρο της φυλακής δίνει την ευκαιρία για μια διέξοδο επικοινωνίας, 

για αξιοποίηση του χρόνου μέσα στη φυλακή και για μια συναισθηματική αποφόρτιση από 

τις επιπτώσεις του εγκλεισμού και ταυτόχρονα μια προετοιμασία για κοινωνική ενσωμάτωση 

(Δημητρούλη και συν., 2006). Ακόμη, η συμμετοχή των εγκλείστων σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα αυξάνει σημαντικά την αυτοεκτίμηση και βελτιώνει σε μεγάλο βαθμό τις 

κοινωνικές δεξιότητες των κρατουμένων (Parker, 1990). Επιπλέον, οι κρατούμενοι αντλούν 

ικανοποίηση από τη συμμετοχή τους σε δημιουργικές δραστηριότητες, ενώ έχουν την 

ευκαιρία να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν τις θετικές πλευρές της προσωπικότητάς τους 

(Kett, 1995).  

Επομένως, η εκπαίδευση στο πλαίσιο της φυλακής θεωρείται ένα μέσο που συμβάλλει 

στη μείωση της υποτροπής και στην κοινωνική επανένταξη. Είναι σημαντικό τα 

προγράμματα που εφαρμόζονται στους έγκλειστους να είναι κατάλληλα σχεδιασμένα 

λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες του συγκεκριμένου πληθυσμού (Vacca, 2004). Τα 

υψηλά ποσοστά χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών και ψυχιατρικών διαταραχών επηρεάζουν 

σημαντικά τις προσπάθειες για εκπαίδευση στη φυλακή, ενώ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 
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χαρακτηριστικά και οι ανάγκες των έγκλειστων (Blaauw, Ε., Roesch, R., & Kerkhof, A. 

2000). 

Η εκπαίδευση στη φυλακή δίνει την ευκαιρία στους έγκλειστους να καλύψουν 

δημιουργικά το χρόνο τους, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες που μελλοντικά θα μπορέσουν να 

χρησιμοποιήσουν, αλλά και συνεργαστούν με εκπαιδευτές που έρχονται έξω από το χώρο της 

φυλακής, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με άτομα εκτός φυλακής κι αυτό 

μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των έγκλειστων (Δημητρούλη και 

συν., 2006). 

Από την πλευρά των γονέων είναι σημαντικό να υπάρχει συνεργασία με το σχολείο ή 

με τους ειδικούς που ασχολούνται με το παιδί που εμφανίζει παραβατικές συμπεριφορές. Σε 

επίπεδο πρόληψης θα πρέπει η συνεργασία αυτή να εξασφαλιστεί ανάμεσα στους γονείς και 

τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο. Οι γονείς θα πρέπει να εμπλέκονται με διάφορους 

κατάλληλους και αποδεκτούς τρόπους στο σχολείο, ώστε να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ 

γονέων και εκπαιδευτικών για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί σε επίπεδο 

συμπεριφοράς ή μάθησης. Η συνεργασία θα πρέπει να ακολουθήσει μια κοινή πορεία, με 

κοινούς στόχους και σκοπούς, που θα βοηθήσει το παιδί να κατανοήσει τη σημαντικότητα 

του σχολείου και της μάθησης. Έχει βρεθεί πως όταν οι γονείς εμπλέκονται στους ρόλους του 

σχολείου με τον κατάλληλο τρόπο, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των ακαδημαϊκών 

επιτυχιών και άλλων ωφέλιμων συνεπειών, όπως την τακτική παρακολούθηση, την καλή 

διαγωγή και τη βελτιωμένη αποτελεσματικότητα του δασκάλου (Epstein, 2001). 

Οι πρακτικές στρατηγικές για την μείωση ή την παρεμπόδιση των προβλημάτων 

συμπεριφοράς δίνουν έμφαση στο πλαίσιο μέσα στο οποίο εμφανίζονται οι προβληματικές 

συμπεριφορές, στα περιβάλλοντα μέσα στο οποίο οι προβληματικές συμπεριφορές 

συμβαίνουν και οι παρεμβάσεις αναπτύσσονται και εφαρμόζονται (Albin, R.W., Lucyshyn, 

L.M., Horner, R.H., & Flannery, K.B. 1996). Οι διεργασίες της υποστήριξης της θετικής 

συμπεριφοράς δίνουν έμφαση πρωτίστως στην διαχείριση των συνθηκών της μείωσης ή της 

παρεμπόδισης της πιθανότητας να συμβεί μια προβληματική συμπεριφορά. Επιπλέον, 

πρόκειται για μια προσέγγιση που δίνει έμφαση στην διδασκαλία ως ένα εργαλείο αλλαγής 

της συμπεριφοράς και εστιάζει στην αντικατάσταση του εξαναγκασμού με τον 

περιβαλλοντικό επανασχεδιασμό για να επιτευχθεί διαρκής και ουσιαστική αλλαγή στη 

συμπεριφορά των μαθητών. Βασικοί στόχοι είναι η αλλαγή των προβληματικών 

συμπεριφορών και του πλαισίου και συγκεκριμένα η αλλαγή των συστημάτων, του 
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περιβάλλοντος, της συμπεριφοράς του μαθητή και των ενηλίκων, καθώς και η αλλαγή της 

εκτίμησης των κατάλληλων συμπεριφορών στις οποίες συμμετέχουν όλα τα άτομα (Sugai, 

G., Horner, R.H., Dunlap, G., Hieneman, M., Lewis, T.J. 2000). 

Η εκπαίδευση των γονέων ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις μαθησιακές ή 

συμπεριφορικές δυσκολίες των παιδιών είναι ιδιαίτερα σημαντική, ενώ το πρώτο βήμα είναι 

η ενημέρωση ώστε να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τη συμπεριφορά του παιδιού τους. Ο 

γονέας σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ή με άλλους ειδικούς θα μπορέσει να βρει 

τεχνικές που θα οδηγήσουν σε αλλαγή της συμπεριφοράς του παιδιού στο σπίτι, ενώ θα 

πρέπει να κατανοήσει ότι οι δυσλειτουργικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους γονείς και τα 

παιδιά παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση ή και διατήρηση προβλημάτων 

συμπεριφοράς ή μάθησης στα παιδιά (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006. Kuhn, Lerman & 

Vorndran, 2003).  

Σύμφωνα με την πολυσυστημική προσέγγιση τα προβλήματα συμπεριφοράς και 

μάθησης του παιδιού μπορεί να εκφράζουν τη δυσλειτουργικότητα των σχέσεων στα πλαίσια 

του οικογενειακού και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. Επομένως, είναι σημαντικό 

να χρησιμοποιηθεί μια προσέγγιση που δεν θα επικεντρωθεί αποκλειστικά ούτε στο παιδί 

ούτε στους γονείς αλλά στην αλληλεπίδραση των δύο, λαμβάνοντας υπόψη ότι το παιδί 

λειτουργεί μέσα σε ένα δίκτυο κοινωνικών συστημάτων. Οι γονείς για να βοηθήσουν το παιδί 

θα πρέπει να είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν σε μια θεραπευτική αντιμετώπιση που θα αφορά 

τους ίδιους, το παιδί, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, τους δασκάλους και ίσως άλλα 

σημαντικά πρόσωπα στη ζωή του παιδιού (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006). 

Είναι σημαντικό να εφαρμόζονται στρατηγικές στο πλαίσιο του σχολείου για τα 

προβλήματα συμπεριφοράς. Δύο βασικές προσεγγίσεις που μπορούν να εφαρμοστούν σε 

επίπεδο τάξης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς ορισμένων μαθητών 

είναι η στήριξη της θετικής συμπεριφοράς και η λειτουργική συμπεριφορική εκτίμηση. 

Πρόκειται για δύο σημαντικές έννοιες που συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας των 

παρεμβάσεων για εκπαίδευση των παιδιών και των νέων με προβλήματα. Οι προσεγγίσεις της 

θετικής συμπεριφοράς και στήριξης αφορούν ολόκληρο το σχολείο και η επιτυχής εφαρμογή 

τους δίνει έμφαση στην αναγνώριση, την υιοθέτηση και την χρήση αποτελεσματικών 

στρατηγικών, των αποφάσεων με βάση τα δεδομένα και των πρακτικών. Σε κάθε περίπτωση 

είναι σημαντικό το σχολείο να εφαρμόζει νέες τεχνικές που θα λαμβάνουν υπόψη την 
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βελτίωση της μάθησης, την διαμόρφωση του χαρακτήρα, τη χρήση των νέων τεχνολογιών και 

τη διευκόλυνση της μάθησης στο σχολείο.  

Η υποστήριξη της θετικής συμπεριφοράς είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται 

στην εφαρμογή παρεμβάσεων θετικής συμπεριφοράς και συστημάτων με στόχο την επίτευξη 

αλλαγών κοινωνικών συμπεριφορών. Πρόκειται για μια παρέμβαση που αρχικά 

δημιουργήθηκε για μαθητές με σοβαρές αναπηρίες που εμπλέκονταν σε έντονες καταστάσεις 

αυτοτραυματισμών και επιθετικότητας (Meyer & Evans, 1989), ενώ στη συνέχεια 

επεκτάθηκε σε ένα ευρύτερο σύνολο μαθητών (Lewis, Sugai & Colvin, 1998). Βασικός 

στόχος της νέας αυτής προσέγγισης είναι η βελτίωση της ικανότητας των σχολείων, των 

οικογενειών και των κοινοτήτων να σχεδιάζουν αποτελεσματικά περιβάλλοντα που θα 

συμβάλλουν στην σύνδεση ανάμεσα στα ευρήματα των ερευνών και στην εφαρμογή αυτών 

στα σχολικά περιβάλλοντα, κυρίως μέσα από την βελτίωση της ζωής στο σχολείο για όλα τα 

παιδιά ακόμη και για αυτά που παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ή προβληματικές συμπεριφορές 

(Sugai et al., 2000). 

Στην προαναφερθείσα προσέγγιση της υποστήριξης της θετικής συμπεριφοράς δίνεται 

έμφαση και στην χρήση προσεγγίσεων που θα είναι πολιτισμικά προσαρμοσμένες και 

κατάλληλες. Η πολιτισμική καταλληλότητα αναφέρεται σε παρεμβάσεις που θα λαμβάνουν 

υπόψη ορισμένα μοναδικά και ατομικά χαρακτηριστικά με βάση την κοινωνική, 

οικογενειακή, διαφυλική, πολιτισμική, κ.τ.λ. ιστορία για όλα τα παιδιά που παρουσιάζουν ή 

όχι προβλήματα συμπεριφοράς και τα οποία συμμετέχουν στην διαδικασία και προσέγγιση 

της υποστήριξης της θετικής συμπεριφοράς (Sugai et al., 2000). Η συγκεκριμένη προσέγγιση 

υποστηρίζει ότι οι παρεμβάσεις καθορίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο συμβαίνουν οι 

συμπεριφορές, οι παρεμβάσεις προσδιορίζουν την λειτουργικότητα των προβληματικών 

συμπεριφορών, οι παρεμβάσεις μπορούν να δικαιολογηθούν με βάση τα ευρήματα και τις 

συνέπειες, καθώς και ότι οι συνέπειες θα πρέπει να είναι αποδεκτές από τα άτομα, την 

οικογένεια και την υποστηρικτική κοινότητα. 

Οι Carr, E.G., Horner, R.H., Turnbull, A.P., Marquis, J.G., Magito McLaughlin, D., 

McAtee, M.L., Smith, C.E., Anderson Ryan, K., Ruef, M.B., & Doolabh, A. (1999) 

υποστήριξαν ότι τα σχολεία θα πρέπει να αναπτύξουν μηχανισμούς για τον καθορισμό των 

προσπαθειών σε επίπεδο τάξης, σχολείου, καθώς και σε ατομικό επίπεδο, ενώ ανέφεραν ότι 

προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην μείωση των προβληματικών συμπεριφορών καθώς και τις 

θετικές επιδράσεις της υποστήριξης των θετικών συμπεριφορών, την ενθάρρυνση των 
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προσαρμοστικών συμπεριφορών και την μείωση της χρησιμότητας των προβληματικών 

συμπεριφορών (Sugai et al., 2000). 

Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν πως οι προκλητικές- προβληματικές συμπεριφορές 

αποτελούν μία από τις βασικές ανάγκες που θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την 

εκπαίδευση των παιδιών. Σύμφωνα με τους Hemmeter, M.L., Fox, L., Jack, S., & Broyles, L. 

(2007) η ανάγκη για παρέμβαση στις προκλητικές συμπεριφορές μπορεί να γίνει με την 

εφαρμογή ενός ευρέως προγράμματος υποστήριξης της θετικής συμπεριφοράς. Πρόκειται για 

ένα μοντέλο που χρησιμοποιείται στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Βασικά στοιχεία για την εφαρμογή του προγράμματος είναι η αναγνώριση και 

κάλυψη των αναγκών των παιδιών καθώς και των μοναδικών και ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος.  

Ακόμη, η συναισθηματική υποστήριξη αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι 

δάσκαλοι συμβάλλουν σε ένα θετικό συναισθηματικό κλίμα μέσα στην τάξη. Σημαντικό ρόλο 

παίζει με πόση ζεστασιά και σεβασμό συμπεριφέρεται ο δάσκαλος μέσα στην τάξη καθώς και 

πως αντιμετωπίζει τον θυμό, την ειρωνεία και την ευερεθιστότητα των παιδιών. Έχει βρεθεί 

πως οι ευαίσθητοι δάσκαλοι που δημιουργούν ένα θετικό συναισθηματικό κλίμα στην τάξη 

τείνουν να είναι περισσότερο ενημερωμένοι για το επίπεδο της σχολικής και κοινωνικής 

λειτουργικότητας των μαθητών και είναι περισσότερο υπεύθυνοι για τις ανάγκες των παιδιών 

σε όλους τους τομείς της λειτουργικότητας (Pianta, La Paro & Hamre, 2006). 

Ωστόσο, η γνωσιακή- συμπεριφορική παρέμβαση αποτελεί μία από τις βασικές 

παρεμβάσεις που χρησιμοποιούνται για την μείωση ή παρεμπόδιση των προβληματικών 

συμπεριφορών κυρίως μέσα από την εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων και οδηγιών 

που μπορούν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του σχολείου. Τα προγράμματα γνωσιακής- 

συμπεριφορικής κοινωνικής προσέγγισης περιλαμβάνουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των 

παιδιών μέσα από την αναγνώριση των προηγούμενων προβλημάτων με τη βοήθεια των 

ενδείξεων που παρέχονται από τους άλλους ή από το περιβάλλον, την αύξηση της 

πιθανότητας ότι τα παιδιά θα διστάσουν πριν την πραγματοποίηση παρορμητικών δράσεων, 

την βελτίωση της ικανότητας των ατόμων να αξιολογήσουν την επιθυμία εναλλακτικών 

συνεπειών καθώς και την εφαρμογή συμπεριφορικών ρεπερτορίων για την αντιμετώπιση των 

πιθανών βλαπτικών γεγονότων και καταστάσεων. Κάποιες από αυτές τις παρεμβάσεις 

περιλαμβάνουν και την εκπαίδευση των γονιών με βάση την διδασκαλία της γνωστικής- 

συμπεριφορικής αυτοδιαχείρισης (Baron & Brown, 1991˙ Camp & Bash, 1985). 
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5.2 Η ανάγνωση ως πρόληψη της παραβατικότητας 

 

Τα σχολεία δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των νέων που εμπλέκονται 

στο σύστημα δικαιοσύνης των ανηλίκων, χωρίς να λάβουν υπ’ όψιν τους τις εκπαιδευτικές 

τους ανάγκες. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι τα ποινικά αδικήματα και η εκπαίδευση είναι 

άρρηκτα δεμένα μεταξύ τους και ότι παράγοντες όπως το επίπεδο των επιδόσεων στο 

σχολείο, οι βαθμοί, η συχνότητα της φοίτησης στο σχολείο και η αποφοίτηση, σχετίζονται με 

την παραβατική συμπεριφορά και κατ’ επέκτασιν με την εγκληματική δραστηριότητα. 

Όταν οι μαθητές αποτυγχάνουν να επιτύχουν στο σχολικό περιβάλλον, ίσως επιλέξουν 

να αναζητήσουν έναν άλλον τομέα στον οποίο θα διακριθούν (Winters, 1997). Ωστόσο, η 

πρώιμη αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών και η βελτίωση των επιδόσεων του 

παιδιού στο σχολείο μειώνει τη σχολική αποτυχία και τις πιθανότητες διακοπής του σχολείου 

καθώς και τα επίπεδα της παραβατικής συμπεριφοράς, καθώς έχει διαπιστωθεί η θετική 

συσχέτιση ανάμεσα στην ύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών και την εκδήλωση παραβατικών 

συμπεριφορών (Δροσινού, 2003). Με την πρώιμη αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών 

το παιδί δεν βιώνει στο σχολείο ένα σύνολο αρνητικών ψυχολογικών επιπτώσεων που 

μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη παραβατικών συμπεριφορών.  

Η ανάγνωση είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία απαιτεί την ικανοποιητική 

ανάπτυξη δυο θεμελιωδών διεργασιών: της αναγνώρισης των λέξεων και της γλωσσικής 

κατανόησης. Όσον αφορά την αναγνώριση των λέξεων πρόκειται για μια λεξιλογική 

διεργασία ανάκτησης του ονόματος και της σημασίας της λέξης από τη μνήμη, η οποία 

στηρίζεται στην οπτική αναγνώριση μιας σειράς γραφημάτων, από τα οποία συνίσταται η 

κάθε λέξη. Η κατανόηση της γλώσσας εμπλέκει την ενσωμάτωση της σημασίας μιας 

προφορικής ή γραπτής λέξης, με στόχο τη διευκόλυνση της κατανόησης μιας πρότασης. Κατά 

την ανάγνωση, το άτομο θα πρέπει να είναι ικανό να αναγνωρίζει τις λέξεις που περιέχονται 

στο προς ανάγνωση κείμενο, έτσι ώστε να τις διαβάζει και να τις αποκωδικοποιεί με 

ταχύτητα και ακρίβεια, με απώτερο στόχο την κατανόηση του κειμένου και των νοημάτων 

που εμπεριέχονται σε αυτό (Vellutino et al., 2004). Τα παραπάνω θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη ώστε να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα βελτίωσης της ανάγνωσης.  

Σύμφωνα με τον Vacca (2008) το έγκλημα μπορεί να προληφθεί αν το σχολείο 

διδάσκει στους ανήλικους παραβάτες την ανάγνωση. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση που 
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πραγματοποίησε μελετώντας έρευνες με ανήλικους παραβάτες έδειξε ότι η ανάγνωση 

αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι οι ανήλικοι παραβάτες 

όταν παρακολουθούν το σχολείο. Οι δυσκολίες στην ανάγνωση εκτιμάται ότι παρεμποδίζουν 

τη συνολική ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών στο σχολείο, ενώ τελικά το σχολείο δεν 

καταφέρνει να καλύψει τις εκπαιδευτικές και ευρύτερες μαθησιακές ανάγκες των μαθητών. Ο 

εν λόγω ερευνητής επισήμανε ότι όταν οι μαθητές αποτυγχάνουν στο σχολικό περιβάλλον, 

μπορεί να επιλέξουν άλλους τρόπους ώστε να αναδειχθούν ή να επιτύχουν, ακόμη κι αν 

πρόκειται για αποκλίνουσες πράξεις και συμπεριφορές.  

Ο Vacca (2008) συμπέρανε πως μέσα από τη βελτίωση της ανάγνωσης το άτομο θα 

σταματήσει να βιώνει ακαδημαϊκές και συμπεριφορικές δυσκολίες και θα επικεντρωθεί σε 

πιο «υγιείς» συμπεριφορές, μη παραβατικές και αποκλίνουσες από το μέσο όρο. Το σχολείο 

δηλαδή δεν θα μπορέσει να αποτελέσει ένα μέσο για τη μείωση της παραβατικότητας των 

ανηλίκων, αν δεν εστιάσει το ενδιαφέρον του στη βελτίωση της ανάγνωσης. Για να είναι 

επιτυχημένο και αποτελεσματικό ένα πρόγραμμα παρέμβασης στους ανήλικους παραβάτες 

στο πεδίο των μαθησιακών δυσκολιών θα πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο διδασκαλία της 

ανάγνωσης με στόχο την αποτελεσματική ανάγνωση, αλλά και διαρκή ενίσχυση των μαθητών 

ώστε να πραγματοποιήσουν μια θετική μετάβαση στην κοινωνία μετά την αποφυλάκισή τους. 
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Επίλογος 

 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης οι 

σχέσεις ανάμεσα στις μαθησιακές δυσκολίες και την παραβατικότητα των ανηλίκων. Ένα 

σύνολο ερευνών έχουν διαπιστώσει την ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στις μαθησιακές 

δυσκολίες και τα προβλήματα συμπεριφοράς καθώς και ανάμεσα στις μαθησιακές δυσκολίες 

και την παραβατική συμπεριφορά. τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν τόσο 

προβλήματα εσωτερίκευσης, όπως άγχος, εκδήλωση σωματικών πόνων, κοινωνική 

απόσυρση, όσο και προβλήματα εξωτερίκευσης, όπως επιθετικότητα, παράβαση κανόνων και 

προβλήματα διαγωγής (Dyson, 2003˙ Lindsay & Dockrell, 2000˙ Maughan & Carroll, 2006).  

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση και τη συμπεριφορά των μαθητών 

είναι οι μαθησιακές δυσκολίες και οι αναπτυξιακές διαταραχές, το παιδαγωγικό κλίμα της 

τάξης και η συμπεριφορά και οι σχέσεις με τους μαθητές, το ψυχολογικό κλίμα της 

οικογένειας καθώς και το μορφωτικό και πολιτισμικό επίπεδο της οικογένειας. Φαίνεται πως 

στο επίκεντρο βρίσκονται οι διαταραχές από τη μία πλευρά και το κλίμα που διαμορφώνεται 

στο σχολείο και στην οικογένεια από την άλλη. Πρόκειται για παράγοντες που συνδέονται με 

τη σχολική επίδοση και τη συμπεριφορά των μαθητών και εστιάζουν στην ύπαρξη δυσκολιών 

στο ίδιο το παιδί ή στο περιβάλλον του παιδιού. 

Είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν άμεσα και σε ένα πρώιμο στάδιο οι μαθησιακές 

δυσκολίες ώστε να μην εμφανιστούν προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς, ενώ στην 

περίπτωση εμφάνισης μαθησιακών δυσκολιών και παραβατικών συμπεριφορών θα πρέπει να 

υπάρξει ταυτόχρονα αντιμετώπιση τόσο των μαθησιακών δυσκολιών όσο και των 

προβλημάτων συμπεριφοράς. Οι τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων των μαθητών 

προϋποθέτουν την εφαρμογή τεχνικών διαχείρισης της τάξης από τους εκπαιδευτικούς, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν ατομικά τον κάθε μαθητή και να αναπτύσσουν σχέσεις 

εμπιστοσύνης μαζί του. Η εφαρμογή τεχνικών και παρεμβάσεων για τη συμπεριφορά του 

παιδιού συμβάλλει στην εκπαιδευτική του επιτυχία (Breslau et al., 2009). 

Πιο δύσκολη είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων των παιδιών που λόγω 

παραβατικών συμπεριφορών έρχονται αντιμέτωπα με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. Τα 

παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες που εμπλέκονται σε παραβατικές πράξεις είναι πιο πιθανό 

να καταδικαστούν για τις πράξεις αυτές σε σύγκριση με ανηλίκους χωρίς μαθησιακές 



86 

 

δυσκολίες (Broder et al., 1981˙ California Youth Authority, 1983˙ Larson, 1986˙ Zimmerman 

et al., 1981).  

Οι επιπτώσεις που έχει ο εγκλεισμός στον ψυχισμό του ατόμου φαίνεται πως είναι 

σημαντικές. Ουσιαστικά, η ψυχική υγεία απειλείται από το περιβάλλον της φυλακής καθώς 

τη φύση και τις συνθήκες του περιβάλλοντος της φυλακής. Οι διαταραχές που εμφανίζονται 

στους κρατουμένους των φυλακών και απειλούν τον ψυχισμό τους είναι αρκετές και 

διαφοροποιούνται ανάλογα με το άτομο και την προσωπικότητά του. Οι ανήλικοι σε 

περιβάλλον εγκλεισμού θα πρέπει να βελτιωθούν και ως προς τις μαθησιακές δυσκολίες. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ψυχολογικές επιπτώσεις του εγκλεισμού σε πολλές 

περιπτώσεις είναι εμφανείς και μετά την αποφυλάκιση του ατόμου. Η εμπειρία της φυλακής 

μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στον ψυχισμό και την προσωπικότητα των κρατουμένων, 

και οι επιπτώσεις μπορεί να είναι εμφανείς και μετά την αποφυλάκισή του (Haney, 2002). 

Επομένως, για τη μείωση των ψυχολογικών επιπτώσεων του εγκλεισμού έτσι ώστε να 

μειωθούν οι επιπτώσεις της φυλάκισης ακόμη και μετά την αποφυλάκιση του ατόμου 

απαιτείται η ύπαρξη ενός άρτια οργανωμένου και στελεχωμένου συστήματος περίθαλψης της 

ψυχικής υγείας, αλλά και να βελτιωθούν οι συνθήκες κράτησης των φυλακών. 

Δεδομένων των σοβαρών ψυχολογικών επιπτώσεων που επιφέρει ο εγκλεισμός στους 

κρατουμένους θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αναγκαιότητα για την ύπαρξη και παροχή 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας στα πλαίσια των σωφρονιστικών συστημάτων. Η επαρκής παροχή 

τέτοιου είδους υπηρεσιών θα συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην πρόληψη της 

ψυχοπαθολογίας, έτσι ώστε να μπορέσουν οι κρατούμενοι να ανταπεξέλθουν με πιο 

αποτελεσματικό και ικανοποιητικό τρόπο στις συνθήκες διαβίωσης, αλλά και στη διάγνωση, 

αντιμετώπιση και θεραπεία των ψυχικά διαταραγμένων κρατουμένων, ενώ στις διαταραχές 

αυτές θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι διαταραχές εξάρτησης. Το σημερινό 

σωφρονιστικό σύστημα έχει κάνει κάποια βήματα προόδου ως προς την ορθή μεταχείριση 

των κρατουμένων έτσι ώστε να μειώνονται οι ψυχολογικές επιπτώσεις. 

Για αυξημένη αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων εκπαίδευσης εντός της 

φυλακής απαιτείται η συνεργασία με προγράμματα στα οποία μπορεί να απευθυνθεί ο 

φυλακισμένος μετά την έξοδό του από τη φυλακή. Μέσα από μία άρτια συνεργασία των 

υπηρεσιών ή μέσα από προγράμματα που εφαρμόζονται από τον ίδιο φορέα μπορούν να 

βοηθήσουν τους φυλακισμένους, αλλά και τους αποφυλακισμένους. Τα προγράμματα 
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εκπαίδευσης στη φυλακή απευθύνονται σε ένα ανομοιογενή πληθυσμό φυλακισμένων, που 

προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα, έχουν διαφορετικές εμπειρίες, διαφορετικό 

μορφωτικό και πολιτισμικό επίπεδο καθώς και διαφορετικές ανάγκες. Επομένως, θα πρέπει 

να καταφέρουν να συμπεριλάβουν πολλές και διαφορετικές διαστάσεις, να είναι ευέλικτα, να 

είναι ανοιχτά σε όλους όσους επιθυμούν την εκπαίδευση, αλλά και να λαμβάνουν υπόψη 

τόσο το κάθε άτομο όσο και το πλαίσιο μέσα στο οποίο βρίσκεται, καθώς και το περιβάλλον 

από το οποίο προέρχεται.  

Αν το εκπαιδευτικό σύστημα μπορούσε να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά τις 

μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών θα ήταν πιο μειωμένα τα επίπεδα και η συχνότητα των 

παραβατικών συμπεριφορών. Σε αυτό θα πρέπει να συμβάλλουν ταυτόχρονα οι γονείς, οι 

εκπαιδευτικοί, το εκπαιδευτικό σύστημα και το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. Ο 

συνδυασμός προβλημάτων μάθησης και συμπεριφοράς κάνει πιο πολύπλοκη την κατάσταση 

και απαιτεί πιο συντονισμένες δράσεις. Απαιτείται ταυτόχρονα εφαρμογή μαθησιακών και 

συμπεριφοριστικών προγραμμάτων παρέμβασης.  
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