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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

        Η εκδήλωση προβληματικής συμπεριφοράς μεταξύ των ανηλίκων, με διάφορες 

μορφές άσκησης βίας, όπως είναι: η επιθετικότητα, ο εκφοβισμός (bullying) και 

άλλες παραβατικές συμπεριφορές, η οποία έχει είτε ατομικό είτε ομαδικό χαρακτήρα 

και εμφανίζεται μέσα ή έξω από το χώρο του σχολείου καθώς και στο διαδίκτυο, 

αποτελούν μια ανησυχητική πραγματικότητα στο ελληνικό σχολείο. Τα τελευταία 

χρόνια, μάλιστα, παρατηρείται αύξηση των ποσοστών του εκφοβισμού και της 

θυματοποίησης (Pateraki & Houndoumadi, 2001), ενώ τα παιδιά που έχουν πέσει 

θύματα εκφοβισμού ανέρχονται στο 10% του μαθητικού πληθυσμού (Sapouna, 

2008).  Ως εκ τούτου, η εφαρμογή μιας πολιτικής κατά του σχολικού εκφοβισμού στο 

πλαίσιο του σχολείου θεωρείται απαραίτητη και αναγκαία, στις μέρες μας.  

      Ειδικότερα, η εφαρμογή μιας πολιτικής κατά του σχολικού εκφοβισμού θα πρέπει 

να περιλαμβάνει τα εξής στάδια (Τσίτσικα & Τζαβέλα 2015): 

 Συλλογή στοιχείων (π.χ. ερωτηματολόγια για το είδος και την έκταση της 

βίας, τους τρόπους αντίδρασης των θυμάτων, των παρατηρητών και των 

εκπαιδευτικών, συζητήσεις με μέλη της σχολικής κοινότητας, παρατηρήσεις 

εκπαιδευτικών/ειδικών σε διάφορους χώρους του σχολείου). 

 Εφαρμογή παρεμβάσεων (σε όλα τα επίπεδα, ατομικό, τάξης, σχολείου). 

 Διάχυση της πολιτικής (σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, όπου θα 

αναφέρονται τα ακόλουθα): 

 Ορισμός βίας: τι είδους συμπεριφορές αφορά αυτή η πολιτική. 

 Αρχές σχολείου: πως σχετίζονται με το θέμα της παραβατικότητας. 

 Ρόλοι και ευθύνες: εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών. 

 Στήριξη στους μαθητές-θύματα: σε ποιον αναφέρουν το περιστατικό, 

διαδικασία που θα ακολουθηθεί, υποστήριξη που θα δοθεί. 

 Συμβουλές για τους θεατές-μαθητές: πως παρεμβαίνουν, που αναφέρουν. 

 Συμβουλές για τους θύτες και τους γονείς τους: διαδικασία που θα 

ακολουθηθεί, υποστήριξη που θα δοθεί. 
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  Αξιολόγηση: κρίνεται απαρατήρητη η αξιολόγηση της εφαρμογής της 

πολιτικής αυτής καθώς και ο πιθανός επανασχεδιασμός της. 

 

Βασικά χαρακτηριστικά πρόληψης και αντιμετώπισης σε επίπεδο τάξης από 
τους εκπαιδευτικούς 
 

 Οργάνωση βιωματικών εργαστηρίων για την πρόληψη της σχολικής βίας 

(παιχνίδια ρόλων, συζητήσεις, βίντεο, κ.ά.). 

 Προγράμματα προαγωγής ψυχικής υγείας (διαχείριση συναισθημάτων, 

συγκρούσεων, φιλίας και πίεσης συνομηλίκων). 

 Αξιοποίηση μαθητικών συμβουλίων, όπου αναλύονται τα προβλήματα και 

προτείνονται λύσεις. 

 Συναποφασίζουν με τους μαθητές έναν κώδικα συμπεριφοράς μέσα από 

ξεκάθαρα όρια με συνέπεια και σεβασμό, δίνοντας παράλληλα επιλογές και 

ενθαρρύνοντας τις μαθητικές πρωτοβουλίες. 

 Δεσμεύονται για τη διαλεύκανση κάθε αναφοράς για εκφοβισμό. 

 Δημιουργούν ένα σύστημα υποστηρικτικής, ανοιχτής και εμπιστευτικής 

επικοινωνίας με τους μαθητές. 

 Δημιουργούν μια διαδικασία αναφοράς των περιστατικών από τους μαθητές 

(έντυπο, κουτί προβλημάτων τάξης). 

 Αξιοποίηση ομαδοσυνεργατικής μάθησης. 

 Αποφυγή της δημόσιας διαπόμπευσης, των απειλών ή της. ειρωνείας και 

συνομιλούν, ιδιαιτέρως, με τα εμπλεκόμενα άτομα. 

 Ενημερώνουν συχνά τους γονείς για θέματα συμπεριφοράς. 

       Όσον αφορά την αντιμετώπιση σχολικού εκφοβισμού, μια νέα προσέγγιση είναι 

η ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων. Η προσέγγιση στοχεύει 

στην μείωση του εκφοβισμού και της θυματοποίησης, αλλά και στον περιορισμό 

άλλων προβληματικών συμπεριφορών, όπως:  η παραβατικότητα, η χρήση ουσιών 

και η σχολική αποτυχία. Τα προγράμματα κοινωνικής και συναισθηματικής 

μάθησης εστιάζουν στην ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων ζωής και στη καλλιέργεια 

της ψυχικής ανθεκτικότητας, ενώ στοχεύουν στην προαγωγή πέντε βασικών 
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γνωσιακών, συναισθηματικών και συμπεριφορικών δεξιοτήτων. 

Συγκεκριμένα, στόχος των προγραμμάτων κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης 

είναι τα παιδιά: 

1. Να αναπτύξουν αυτογνωσία/αυτοεπίγνωση: Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν 

τα συναισθήματά τους, να περιγράφουν τα ενδιαφέροντα και τις αξίες τους, και με 

σαφήνεια να αξιολογούν τις δυνάμεις τους. Να έχουν αυτοπεποίθηση και θετικές 

προσδοκίες. 

2. Να μάθουν να ρυθμίζουν τα συναισθήματά τους: Να είναι σε θέση να 

διαχειριστούν το άγχος, να ελέγχουν τις παρορμήσεις τους και να επιμένουν στην 

υπερνίκηση εμποδίων. Να μπορούν να ορίζουν και να παρακολουθούν την πρόοδο 

προς την επίτευξη των προσωπικών και ακαδημαϊκών στόχων τους και να εκφράζουν 

τα συναισθήματά τους με κατάλληλο τρόπο. 

3. Να αναπτύξουν κοινωνική επίγνωση: Να είναι σε θέση να λαμβάνουν υπόψη 

τους την άποψη των άλλων, να συμπάσχουν με τους άλλους, να αναγνωρίζουν και να 

εκτιμούν τις ατομικές και ομαδικές ομοιότητες και διαφορές. Να είναι σε θέση να 

αναγνωρίζουν και να αναζητούν στήριξη- από την οικογένεια και το σχολείο. 

4. Να καλλιεργήσουν καλές διαπροσωπικές δεξιότητες: Να μπορούν να 

εδραιώνουν και να διατηρούν υγιείς και ικανοποιητικές σχέσεις βασισμένες στην 

συνεργασία. Να αντιστέκονται στην ακατάλληλη κοινωνική πίεση και 

εποικοδομητικά να διαχειρίζονται διαπροσωπικές συγκρούσεις. Να παρέχουν βοήθεια 

στους άλλους όταν χρειάζεται. 

5. Να επιδεικνύουν υπευθυνότητα στη λήψη αποφάσεων: Να λαμβάνουν υπόψη 

τους θέματα ηθικής και ασφάλειας, καθώς και τις συνέπειες των πράξεων τους, 

επιδεικνύοντας παράλληλα σεβασμό προς τους άλλους (Τσίτσικα & Τζαβέλα 2015). 

 

Παρέμβαση στο πλαίσιο της τάξης 
 

       Για την αντιμετώπιση της σχολικού εκφοβισμού, σύμφωνα με τα παραπάνω η 

παρέμβαση θα σχετίζεται με την ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών 

δεξιοτήτων και θα περιλαμβάνει σεμινάριο αυτογνωσίας και αυτοεκτίμησης, αφού, 

προηγουμένως, θα έχει πραγματοποιηθεί έρευνα ανίχνευσης του σχολικού 
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εκφοβισμού, μέσω ενός ερωτηματολόγιου, το οποίο παρατίθεται στο τέλος. Η 

παρέμβαση θα εφαρμοστεί σε ένα τμήμα της γ’ γυμνασίου, σε ένα σχολείο του 

κέντρου της Αθήνας, με έντονο το στοιχείο της πολυπολιτισμικότητας, που φοιτούν 

μαθητές διαφορετικών εθνικοτήτων, με χαμηλό οικονομικο-κοινωνικό επίπεδο και 

προβληματικές οικογενειακές σχέσεις, στο οποίο έχουν παρατηρηθεί κάποια 

μεμονωμένα φαινόμενα παραβατικής συμπεριφοράς. Θα χρησιμοποιηθούν μια 

πειραματική ομάδα, στην οποία θα εφαρμοστεί η παρέμβαση και μια ομάδα ελέγχου 

που θα αφορά ένα άλλο τμήμα της ίδιας τάξης και του ίδιου σχολείου, με την οποία 

θα γίνει η σύγκριση των αποτελεσμάτων της παρέμβασης. Οι ομάδες αυτές έχουν θα 

έχουν εξισωθεί ως προς την ηλικία, τη σχολική τάξη, το σχολείο, το 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο καθώς και την έκθεση στα ίδια φαινόμενα σχολικής 

βίας. Ο σκοπός της παρέμβασης θα είναι η ενίσχυση τόσο της ενσυναίσθησης όσο και 

της αυτοεκτίμησης των μαθητών αυτών, μέσα από ένα πρόγραμμα κοινωνικής και 

συναισθηματικής μάθησης, σε επίπεδο σχολικής τάξης, το οποίο θα περιλαμβάνει ένα 

σεμινάριο με δραστηριότητες που θα έχουν τους παρακάτω στόχους: 

1. Εκπαίδευση στην αναγνώριση συναισθημάτων μέσω μίμησης και εξάσκησης, 

με χρήση κατάλληλου εποπτικού υλικού και της τεχνολογίας. 

2. Εκπαίδευση στη διαχείριση συναισθημάτων, όπως του θυμού, μέσα από 

σενάρια, τα οποία θα εμπεριέχουν παιχνίδια ρόλων. 

3. Εκπαίδευση στη διαχείριση συγκρούσεων με συζήτηση σε ομάδες, δυο τριών 

ατόμων, μέσα από διάλογο και παιχνίδια ρόλων. 

 

 

Δραστηριότητα 1 

ΕΙΔΟΣ: ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΑ ΖΕΥΓΗ 

ΥΛΙΚΑ: ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Στη διάρκεια της εν λόγω δραστηριότητας,  ο εκπαιδευτικός ζητά από 

τα παιδιά να λένε κατά περίπτωση πώς αισθάνονται οι άλλοι. Τα παιδιά παρατηρούν, 
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αναγνωρίζουν, ονομάζουν και συγκρίνουν, αρχικά, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, 

μέσα από κάρτες, μια ιστορία με χαρακτήρες, παρακολουθώντας ένα σχετικό βίντεο, 

βασικά συναισθήματα, εκφράσεις ή μορφασμούς. Συγκεκριμένα, με αυτή τη 

δραστηριότητα εξετάζεται η αντίληψη των πέντε βασικών συναισθημάτων: χαρά, 

λύπη, φόβος, θυμός, έκπληξη, αηδία και η ουδέτερη συναισθηματική κατάσταση, ενώ 

τα παιδιά βλέπουν ένα το video με τις ακόλουθες  οδηγίες: «Θα δείτε ένα video με 

πρωταγωνιστές τον Γιάννη και την Άννα. Αφού παρακολουθήσετε, προσεκτικά, την 

ιστορία αυτή, κατόπιν, θα ήθελα να μου πείτε τι αισθάνεται ο Γιάννης ή η Άννα, σε 

διάφορες περιπτώσεις της ιστορίας, μέσα από διάφορες εκφράσεις ή μορφασμούς. Θα 

πρέπει, κάθε φορά, να επιλέγετε ένα από τα παρακάτω συναισθήματα: χαρά, λύπη, 

φόβος, θυμός, έκπληξη, αηδία και η ουδέτερη συναισθηματική κατάσταση. Αρχικά, 

θα έχει δοθεί οπτικό βοήθημα (καρτέλες), με συναισθηματικές εκφράσεις, οι οποίες 

θα έχουν συζητηθεί, προηγουμένως, μέσα στην τάξη. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Ο εκπαιδευτικός με τη διαμεσολάβησή του στις διάφορες ομάδες 

συζητούσε με τα παιδιά, τα οποία στο σύνολό τους κατάφεραν να αναγνωρίσουν τα 

παραπάνω συναισθήματα σε κάθε περίπτωση.  

ΑYTOΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:  To αποτέλεσμα ήταν το αναμενόμενο, οπότε,  ο εκπαιδευτικός 

αποφασίζει να προχωρήσει στην επόμενη δραστηριότητα που αφορά τη διαχείριση 

συναισθημάτων.  

 

Δραστηριότητα 2 

ΕΙΔΟΣ: ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ: 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΣΘΗΜΑΤΩΝ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: ΟΜΑΔΕΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

ΥΛΙΚΑ: ΚΑΡΤΕΛΕΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Με τη δραστηριότητα αυτή, θα δοθεί στα παιδιά μια ιστορία, με το 

εξής θέμα: «Τέσσερις φίλοι πηγαίνουν για παιχνίδι στο πάρκο». Για το τέλος της 

ιστορίας υπάρχουν καρτέλες με διαφορετικά σενάρια, όπως: 

(α) το ευτυχές σενάριο, όπου τα παιδιά παίζουν και περνάνε όμορφα, 

(β) το δυσάρεστο σενάριο, όπου βρέχει και τα παιδιά δεν μπορούν να παίξουν, 
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(γ) το σενάριο φόβου, όπου άγρια σκυλιά τους πλησιάζουν και 

(δ) το σενάριο θυμού, όπου το παιχνίδι χαλάει, γιατί τα παιδιά μαλώνουν μεταξύ 

τους.  

      Για κάθε σενάριο που θα προτείνουν τα παιδιά, θα πρέπει να αναφέρουν το 

συναίσθημα του πρωταγωνιστή και να το αναγνωρίσουν μέσα στις εικόνες που τους 

παρέχονται, ενώ στο τέλος, τους ζητείτε να παίξουν τους ρόλους του σεναρίου που οι 

ίδιοι επέλεξαν.  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Τα παιδιά στην πλειοψηφία τους κατάφεραν να αναγνωρίσουν τα 

συναισθήματα του πρωταγωνιστή, αλλά δεν είχαν τα ίδια αποτελέσματα  

ανταποκριθούν στη δραματοποίηση και στο παίξιμο ρόλων.  

ΑYTOΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Επειδή δεν επιτεύχθηκαν όλοι οι στόχοι της συγκεκριμένης 

δραστηριότητας, ο εκπαιδευτικός αποφασίζει να προχωρήσει στην επόμενη 

δραστηριότητα που αφορά τη διαχείριση συγκρούσεων, μέσω της εναλλαγής των 

ρόλων που απαιτούν τόσο την αναγνώριση των αιτιών των συναισθημάτων όσο και 

την σωστή έκφρασή τους.  

 

Δραστηριότητα 3 

ΕΙΔΟΣ: ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ  

ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

ΥΛΙΚΑ: ΚΑΡΤΕΛΕΣ 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Στη διάρκεια της εν λόγω δραστηριότητας, ο εκπαιδευτικός ζητά από 

τα παιδιά να συζητήσουν τα παρακάτω σενάρια σχετικά με τη συμπεριφορά των 

πρωταγωνιστών καθώς και τα μηνύματα που παίρνουν τα παιδιά από τον τρόπο που 

διαχειρίζεται ο δάσκαλος την κάθε περίπτωση. Τέλος, θα πρέπει να παίξουν ρόλους 

σε ομάδες τριών ατόμων. Έτσι, τα παιδιά με τη δραστηριότητα αυτή, εκτός από την 

αναγνώριση και την έκφραση των συναισθημάτων, επιπλέον, μαθαίνουν να μπαίνουν 
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στη θέση του άλλου (ενσυναίσθηση), αφού θα εναλλάσσουν ρόλους μεταξύ τους 

(μαθητή-εκπαιδευτικού).  

 

Σενάριο 1ο 

1. Δύο αγόρια μαλώνουν στο προαύλιο: 

-Εκπαιδευτικός (φωνάζοντας από μακριά): Ελάτε εδώ εσείς! Αμέσως είπα! Τι 

νομίζετε ότι κάνετε; 

-Αγόρι 1: (αναψοκοκκινισμένο και λαχανιασμένο): Αυτός το ξεκίνησε! 

-Αγόρι 2: (αναψοκοκκινισμένο και κλαίγοντας): Ψέματα! Αυτός με έβρισε! 

-Εκπαιδευτικός (φωνάζοντας): Τέλος είπα! Πηγαίνετε αμέσως και οι δύο στο 

γραφείο της διευθύντριας! 

 

Σενάριο 2ο 

1. Δύο αγόρια μαλώνουν στο προαύλιο: 

-Εκπαιδευτικός (κινούμενος προς τα παιδιά): Σταματήστε παιδιά, ηρεμήστε. Τι 

συμβαίνει εδώ; 

-Αγόρι 1: (αναψοκοκκινισμένο και λαχανιασμένο): Αυτός το ξεκίνησε! 

-Αγόρι 2: (αναψοκοκκινισμένο και κλαίγοντας): Ψέματα! Αυτός 

με έβρισε. 

-Εκπαιδευτικός: Εντάξει. Τώρα είστε και οι δύο θυμωμένοι. Πάρτε μια βαθιά 

ανάσα, κι ελάτε να πιείτε ένα ποτήρι νερό να ηρεμήσετε. Μετά θα συζητήσουμε τι 

συνέβη για να λύσουμε το πρόβλημα. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Τα παιδιά ύστερα από συζήτηση με τον εκπαιδευτικο κατέληξαν ότι  

σε κάθε σενάριο σημασία έχει ο τρόπος που διαχειρίζεται κάποιος μια σύγκρουση, 
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ενώ σε κάθε περίπτωση η συμπεριφορά του δάσκαλος μεταφέρει διαφορετικά 

μηνύματα προς τα παιδιά για το πως θα πρέπει τα ίδια να διαχειρίζονται μια 

προσωπική τους διαμάχη. Ακόμη, κατάφεραν να υποδυθούν τον κάθε ρόλο με 

επιτυχία και να μπουν στη θέση των πρωταγωνιστών.  

ΑYTOΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού τα παιδιά κατάφεραν 

να εντοπίσουν τα μηνύματα του κάθε σεναρίου και να καταλάβουν ποιος είναι ο 

κατάλληλος τρόπος διαχείρισης μιας σύγκρουσης. Τέλος, τα μηνύματα για το κάθε 

σενάριο ήταν: 

1. Τα μηνύματα πήραν οι μαθητές (από το πρώτο σενάριο): 

 Το να φωνάζεις είναι εντάξει 

 Το να ακούσεις και να μάθεις τι έγινε δεν είναι σημαντικό 

2. Τα μηνύματα πήραν οι μαθητές (από το δεύτερο σενάριο): 

 Το να πιεις λίγο νερό και να πάρεις μια βαθιά ανάσα, μπορεί να σε βοηθήσει 

να διαχειριστείς το θυμό σου. 

 Η συζήτηση για τα προβλήματα είναι μία εναλλακτική στη βία 

 Θέλει να μας ακούσει και να μας βοηθήσει. 

 

Περιορισμοί της παρέµβασης  
 

       Η προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και η διασφάλιση της 

ανωνυμίας για την αποφυγή  στιγματισμού των συμμετεχόντων, επειδή μπορεί να 

υπάρχουν ανάμεσά τους θύτες και θύματα σχολικής βίας, θα είναι τα πιθανά ηθικά 

διλήμματα που μπορεί να υπάρξουν στην παρέμβαση αυτή, όσον αφορά  την έρευνα  

μέσω ερωτηματολόγιου για την ανίχνευση της σχολικής βίας, σε επίπεδο σχολείου.  

Επίσης, ίσως, προκύψουν πρακτικοί περιορισμοί, όσον αφορά  θέματα οργάνωσης 

και χρόνου των διαφόρων εμπλεκομένων. Τέλος, άλλοι προβληματισμοί σχετίζονται 

με το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε κατά πόσο οι συμμετέχοντες θα απαντήσουν με 

ειλικρίνεια και αν θα επιστραφούν όλα τα ερωτηματολόγια, με κίνδυνο την αλλοίωση 

των αποτελεσμάτων της έρευνας. 
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Προτάσεις 
 

Η παρέμβαση σε επίπεδο σχολικής τάξης για την αντιμετώπιση του σχολικού 

εκφοβισμού, θα μπορούσε να συμπληρωθεί, σε επόμενο στάδιο, με την εξάσκηση στη 

λήψη αποφάσεων και στην επίλυση προβλημάτων μέσω της συνεργασίας και της 

εφαρμογής σεναρίων στην τάξη με τους μαθητές ή ακόμη και με την εξάσκηση στον 

συμβιβασμό και στην ομαδική εργασία μέσω ομαδικών αθλημάτων, παιχνιδιών ή 

κοινωνικο-γνωστικών δραστηριοτήτων και projects. Τέλος, τα παιδιά θα πρέπει να 

διδάσκονται με ποιο τρόπο μπορούν να επέμβουν ενεργά για να σταματήσουν ή να 

περιορίσουν ένα περιστατικό σχολικής βίας καθώς και  πώς η μη συμμέτοχη ή μη 

παρέμβαση (με γέλια, θαυμασμό κ.ά.),  μπορεί να ενθαρρύνουν τον θύτη.  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

        Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, που φοιτούν στο γενικό γυμνάσιο, σχετικά με θέματα που αφορούν 

το σχολείο τους στο πλαίσιο μιας έρευνας γα το φαινόμενο του σχολικού 

εκφοβισμού. Επειδή τα ζητήματα, τα οποία καλείστε να απαντήσετε είναι 

ιδιαίτερα σημαντικά αναφορικά με την πιθανή εκδήλωση σχολικής βίας στο 

χώρο του σχολείου σας, παρακαλούμε να απαντηθούν όλες οι απαντήσεις. Στα 

ανοικτά ερωτήματα απαντήστε, συνοπτικά, χωρίς, όμως, να αλλοιώνεται το 

νόημα που θέλετε να αποδώσετε.  

 

Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(Παρακαλώ σημειώστε με Χ, μόνο μία απάντηση) 

1. Φύλο:  

□ Αγόρι         □ Κορίτσι 

 

2. Ηλικία:  

□ 12-13         □ 14-15           □ Άνω των 15          

 

3. Σχολική τάξη:  

......................................................................................................................................... 
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Β. ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 

4. Τι σου αρέσει στο σχολείο σου; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Σε ποιο βαθμό τα παιδιά στο σχολείο σου είναι φιλικά;  

□  Καθόλου  □  Λίγο    □  Αρκετά □  Πολύ   □  Δεν   Γνωρίζω 

 

6. Κατά πόσο η σχέση σου με τους συμμαθητές σου είναι ικανοποιητική; 

□  Καθόλου  □  Λίγο    □  Αρκετά □  Πολύ   □  Δεν   Γνωρίζω 

 

7. Πώς θα περιέγραφες τη σχέση σου με τους συμμαθητές σου; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Σε ποιο βαθμό η σχέση σου με τους δασκάλους σου είναι ικανοποιητική; 

□  Καθόλου  □  Λίγο    □  Αρκετά □  Πολύ   □  Δεν   Γνωρίζω 
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9. Πώς θα περιέγραφες τη σχέση σου με τους δασκάλους σου; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Σου είναι εύκολο να ξεκινάς νέες φιλίες; 

□  Καθόλου  □  Λίγο    □  Αρκετά □  Πολύ   □  Δεν   Γνωρίζω 

 

11. Να περιγράψεις πώς περνάς την ώρα του διαλείμματος; (Τι κάνετε;) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Κατά πόσο υπάρχουν συγκρούσεις στο χώρο του σχολείου; 

□  Καθόλου  □  Λίγο    □  Αρκετά □  Πολύ   □  Δεν   Γνωρίζω 

 

13. Σε ποιο βαθμό υπάρχει εκφοβισμός στο χώρο του σχολείου; 

□  Καθόλου  □  Λίγο    □  Αρκετά □  Πολύ   □  Δεν   Γνωρίζω 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

   Σας ευχαριστούμε για το χρόνο που αφιερώσατε στην έρευνα αυτή. Με τη 
συμμετοχή σας, συμβάλλατε, ώστε να εξαχθούν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα, 
όσον αφορά θέματα του σχολείου σας. 


