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Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Γενικές πληροφορίες για το σχολικό εκφοβισμό 
Ο σχολικός εκφοβισμός είναι η επιθετική εκείνη συμπεριφορά που είναι εσκεμμένη, απρόκλητη και 
επαναλαμβανόμενη, αποτελεί κατάχρηση εξουσίας και εμπεριέχει ανισότητα στη δύναμη αντικειμενική 
(π.χ. σωματική) ή αντιληπτή (π.χ. προσωπικότητας).  

Εν ολίγοις, κατευθύνεται προς εκείνα τα θύματα που εκλαμβάνονται από τους θύτες (έναν ή πολλούς μαζί) 
ως αδύναμα, είτε σωματικά είτε ψυχολογικά. 
 

 
 
Όταν τα εμπλεκόμενα μέρη είναι ίσης δύναμης και όχι άνισης, λόγω αριθμού, σωματικής διάπλασης, 
κοινωνικής θέσης, κουλτούρας, τότε πρόκειται για σύγκρουση, βίαιη ίσως, αλλά όχι εκφοβιστική 
συμπεριφορά. 

Εκτός από την ισότητα στη δύναμη, παρατηρείται επίσης όμοια συναισθηματική αντίδραση, που σημαίνει 
ότι και οι δύο μαθητές είναι θυμωμένοι και όχι όπως στον εκφοβισμό όπου ο μαθητής – στόχος φοβάται και 
αδυνατεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. 

Υπάρχει επίσης η περίπτωση του πειράγματος, όπου οι μαθητές κάνουν αστεία μεταξύ τους διασκεδάζοντας 
και οι δύο αληθινά. 

 

 

Μορφές της βίας στον εκφοβισμό 
Άμεση / Σωματική: Χτυπάω, κλωτσάω, σπρώχνω, φτύνω, βάζω τρικλοποδιά, κλέβω, κρύβω, καταστρέφω 
τα πράγματα 
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Άμεση / Λεκτική: Κοροϊδεύω, προσβάλλω, βρίζω, κάνω σεξουαλικά υπονοούμενα ή/και χειρονομίες 

 

Έμμεση / Κοινωνική: Εκβιάζω, απειλώ με σωματική βία και απαιτώ χρήματα ή πράγματα, διαδίδω φήμες, 
απομονώνω κοινωνικά, προδίδω τα μυστικά, προσβλητικά γκράφιτι 

 

Ηλεκτρονική: μέσω κινητού τηλεφώνου ή διαδικτύου, απειλές, προσβολές, δυσφήμιση, κοινωνική 
απομόνωση, δημοσιοποίηση πληροφοριών και εικόνων χωρίς άδεια, ψεύτικη ταυτότητα για εκμαίευση 
πληροφοριών και γελοιοποίηση 
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Συνέπειες (σωματικές) εκφοβισμού: θύματα 

 Γρατζουνιές, μώλωπες, στραμπουλήγματα, διαστρέμματα, διάσειση 
 Πονοκέφαλοι, πόνοι πλάτης, στομαχόπονοι 
 Αϋπνία, εφιάλτες 
 Απώλεια όρεξης ή βουλιμία 
 Αύξηση ορμονών στρες, άγχος 
 Αδύναμο ανοσοποιητικό, μεγαλύτερη πιθανότητα τραυματισμού στα πρώτα 15΄ μετά το περιστατικό 
 Εύκολη απώλεια ισορροπίας, παραπατήματα 
 Κακός έλεγχος κυκλοφορίας αυτοκινήτων 

Συνέπειες (πνευματικές) εκφοβισμού: θύματα 
 Μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης, δυσκολίες στη μνήμη και στη μάθηση 
 Έλλειψη κινήτρων για μάθηση 
 Χαμηλό προφίλ στην επικοινωνία, δε λένε τις σκέψεις τους από φόβο χλευασμού 
 Αποφεύγουν να τραβούν την προσοχή με τη συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία ακόμα    και 

με ερωτήσεις 
 Σχολική άρνηση, συχνές απουσίες 
 Μειωμένη σχολική επίδοση 

Συνέπειες (κοινωνικές) εκφοβισμού: θύματα 
 Ακολουθούν ομάδα δημοφιλών-νταήδων και υπομένουν την κοροϊδία από φόβο χειρότερης μορφής 

βίας 
 Προσκόλληση σε ένα φίλο, υποτακτικά, από φόβο μην τον χάσουν και μείνουν μόνα 
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 Συνδέονται με παιδιά με επίσης έλλειμμα στις κοινωνικές δεξιότητες όπως τα ίδια που δεν μπορούν 
να τα προστατέψουν από τη βία 

 Δυσκολία να δημιουργήσουν αληθινούς φίλους ακόμα και όταν η βία σταματήσει 

 Συνέπειες (αυτοεικόνα) εκφοβισμού: θύματα 
 Η κοροϊδία μειώνει την αυτοεκτίμησή τους, ιδιαίτερα όταν αυτή σχετίζεται με τη διαφορετικότητά 

τους (σωματική διάπλαση, εθνικότητα, κλπ) 
 Παιδιά που δεν αποδέχονται τον εαυτό τους όπως είναι, γίνονται ιδιαίτερα ευαίσθητα σε 

οποιουδήποτε είδους κριτική 
 Είναι ιδιαίτερα αυστηρά, απαιτητικά με τον εαυτό τους 
 Επικρίνουν τον εαυτό τους και σταδιακά όλους τους άλλους 

Συνέπειες (ψυχολογικές) εκφοβισμού: θύματα 
 Βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και κατάσταση άμυνας 
 Φόβος, αγωνία, νευρικότητα, ευερεθιστότητα 
 Δε μπορεί να χαλαρώσει, ούτε στις κοινωνικές του επαφές 
 Γίνεται επιθετικό, ως αντίδραση στη βία 
 Εκτονώνει την ένταση στο σπίτι, γίνεται εχθρικό και αγενές 
 Μιλάει χαμηλόφωνα ή γρήγορα και χάνει, «μασάει» τις λέξεις 
 Εμφανίζει μελαγχολία, κατάθλιψη 
 Σε ακραίες περιπτώσεις εμφανίζει τάσεις αυτοκτονίας 
  

  

Συνέπειες εκφοβισμού (μακροπρόθεσμες): θύτες 
 Αδυναμία να αποδεχτούν τον εαυτό τους και να αντλήσουν δύναμη και αυτοεκτίμηση με θετικούς, 

δημιουργικούς τρόπους  
 Δυσκολία διαπροσωπικών σχέσεων, διαχείρισης θυμού και συγκρούσεων 
 Οι οπαδοί τους αποχωρούν σταδιακά, καθώς μεγαλώνουν και μένουν μόνοι, με άγχος και τάσεις 

κατάθλιψης 
 Έχουν αυξημένο κίνδυνο νεανικής και ενήλικης εγκληματικότητας, χρήση ουσιών και αλκοόλ  
 Αυξημένη πιθανότητα βίαιης συμπεριφοράς προς τα παιδιά και τη σύντροφο μέσα στην οικογένειά 

τους 
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Παράγοντες κινδύνου: σχολείο, οικογένεια, κοινότητα 

Παράγοντες κινδύνου: οικογένεια 
 Αυταρχικοί γονείς, τιμωρητικοί και όχι υποστηρικτικοί 
 Χρήση βίας ως μέθοδος επίλυσης προβλημάτων 
 Συναισθηματική παραμέληση, έλλειψη τρυφερότητας τα πρώτα χρόνια της ζωής 
 Έλλειψη ορίων που εκλαμβάνεται ως αδιαφορία από τα παιδιά 
 Συχνά ξεσπάσματα θυμού και σωματικές τιμωρίες  
 Βίαιη συμπεριφορά των γονιών προς τα παιδιά  
 Ανοχή στη βίαιη συμπεριφορά των παιδιών 

Παράγοντες κινδύνου: σχολείο 
 Ανταγωνιστικότητα, έλλειψη συνεργασίας στη μάθηση 
 Έλλειψη ενθάρρυνσης μαθητικών πρωτοβουλιών και δημιουργικότητας στη μάθηση 
 Αδιαφορία ή ανοχή στη βίαιη συμπεριφορά 
 Μειωμένο ενδιαφέρον για τη συναισθηματική ζωή των παιδιών 
 Έλλειψη συνεργασίας με τους γονείς,  
      μη συμμετοχή τους στη σχολική ζωή 

 Έλλειψη κώδικα συμπεριφοράς και συνολικής σχολικής πολιτικής 
 Έλλειψη προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αγωγής 

Παράγοντες κινδύνου: κοινότητα 
 Υψηλά επίπεδα ανεργίας, εγκληματικότητας 
 Έλλειμμα επικοινωνίας μεταξύ των πολιτισμικών ομάδων  
 Υψηλή πυκνότητα πληθυσμού 
 Ανεπάρκεια ελεύθερων χώρων, αθλητισμού, ψυχαγωγίας 
 Κοινωνικές νόρμες που ανέχονται ή ενθαρρύνουν τη βία (κατά των γυναικών,  

            των μεταναστών, των παιδιών) 

 Κοινωνικές ανισότητες 
 

 

Ατομικά χαρακτηριστικά θυτών και θυμάτων 
Οι μαθητές – θύτες έχουν συνήθως τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Έντονη, εξωστρεφής, παρορμητική προσωπικότητα 
 Μη ανοχή στη διαφορετικότητα  
 Χειριστικοί, έλλειψη ενσυναίσθησης 
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 Εναλλάσσονται σε ρόλους θύτη-θύματος 
 Δικαιολογούν τις πράξεις τους ως πρόκληση του θύματος  
      και τις εκλογικεύουν ελαχιστοποιώντας τις συνέπειες για το θύμα 

 Ναρκισσιστικά σχήματα προσωπικότητας, υψηλή αυτοπεποίθηση, με  υπερβολικά θετική 
αυτοεικόνα που δε στηρίζεται στην πραγματικότητα, απειλές ως προς αυτήν    αντιμετωπίζονται με 
επιθετικότητα 

 

           Οι μαθητές – θύματα έχουν συνήθως τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Παθητικά θύματα: ανασφαλή, αγχώδη, μοναχικά, χαμηλή αυτοεκτίμηση  
 «Προκλητικά» θύματα:  αντιδραστικά, αδέξια, αυθόρμητα, συχνά υπερκινητικά με δυσκολία 

συγκέντρωσης 
 Ανήκουν σε μειοψηφική ομάδα (εθνότητα, θρήσκευμα, αναπηρία, σεξουαλικός προσανατολισμός, 

σωματική εμφάνιση, παχυσαρκία, κλπ) 
 

 

 

Αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού 

            Σε επίπεδο σχολείου 
 Οργάνωση παρεμβάσεων για κάθε ηλικία και σε όλες τις σχολικές χρονιές 
 Συντονισμός έρευνας πριν και μετά από κάθε παρέμβαση, για την αξιολόγησή της  
 Διαρκής εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, αναζήτηση ευκαιριών επιμόρφωσης 
 Τακτικές συνελεύσεις των εκπαιδευτικών για το θέμα 
 Δημιουργία συντονιστικής επιτροπής με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εκπαιδευτικών, των 

μαθητών, των γονέων, ειδικών της τοπικής κοινότητας 
 Ενημέρωση όλων στην έναρξη κάθε παρέμβασης, με ημερίδες, ομιλίες, φυλλάδια 
 Στενή συνεργασία με το σύλλογο γονέων και ενθάρρυνση της συμμετοχής των γονέων σε 

δραστηριότητες του σχολείου, εκπαίδευση σε δεξιότητες επικοινωνίας 
 Αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, (διακόσμηση τάξης με αφίσες - έργα των μαθητών, 

γκράφιτι στους τοίχους σχεδιασμένα από τους μαθητές, πινγκ-πονγκ στα διαλείμματα) 
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 Έμφαση στη δημιουργικότητα των μαθητών, μέσα από σχέδια εργασίας, πολιτιστικές 
δραστηριότητες, με τη συμμετοχή όλων των μαθητών του σχολείου, που θα αναδείξουν τη 
διαφορετικότητα, τα ιδιαίτερα ταλέντα και ικανότητες των μαθητών 

 Ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης μεταξύ των μαθητών, π.χ. σύστημα φίλων 
(Befriending/buddying) σύμφωνα με το οποίο γίνεται ανάθεση σε έναν μαθητή του ρόλου του 
βοηθού/φίλου/υποστηρικτή/μέντορα, είτε σε μικρότερους μαθητές είτε σε συνομηλίκους του, ώστε 
να τον υποστηρίζει στις σχέσεις του με συμμαθητές του, ιδιαίτερα στην αρχή της σχολικής χρονιάς, 
να παρέχει βοήθεια στα μαθήματα, υποστήριξη σε περίπτωση εκφοβισμού 

 Ανάπτυξη προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αγωγής, που προάγουν την ψυχική και κοινωνική υγεία 
των εφήβων 

 Ανάπτυξη ομάδων εκπαιδευτικών / ειρηνοποιών / διαμεσολαβητών για τη διαχείριση συγκρούσεων, 
βίαιων ή μη 

 Ανάπτυξη της πρωτοβουλίας της διαμεσολάβησης των συγκρούσεων  από συνομήλικους, γνωστή ως  
            «διαμεσολάβηση συνομηλίκων» 

 Ανοιχτή επικοινωνία με τους γονείς θυτών και θυμάτων, διαδικασίες ξεκάθαρες για το πως και σε 
ποιον αναφέρουν και για τα βήματα που θα ακολουθήσει το σχολείο. Έλεγχος της εποπτείας των 
χώρων, όπου συνήθως ‘κρύβεται’ ο εκφοβισμός 

 Διατήρηση αρχείου καταγραφής των περιστατικών. 
 

 

                 Σε επίπεδο τάξης 

                  Οι εκπαιδευτικοί προτείνεται να:  

 Οργανώνουν βιωματικά εργαστήρια για την πρόληψη του εκφοβισμού (παιχνίδια ρόλων, 
συζητήσεις, βίντεο, σχεδιασμός αφίσας) σε σταθερή βάση ενταγμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα 
κάθε χρονιάς  

 Εφαρμόζουν σε σταθερή βάση προγράμματα προαγωγής της ψυχικής υγείας (διαχείριση 
συναισθημάτων, συγκρούσεων, φιλίας και πίεσης συνομηλίκων, κλπ) 

 Αξιοποιούν τα μαθητικά συμβούλια, για την  ενδυνάμωση της φωνής των μαθητών, μέσα από 
τακτικές συνελεύσεις, όπου αναλύονται τα προβλήματα και προτείνονται λύσεις 

 Συναποφασίζουν με τους μαθητές έναν κώδικα συμπεριφοράς στην αρχή της χρονιάς 
 Δεσμεύονται για τη διαλεύκανση κάθε αναφοράς για εκφοβισμό  
 Εγκαθιδρύουν ένα σύστημα ανοιχτής και εμπιστευτικής επικοινωνίας με τους μαθητές  
 Δημιουργούν μία διαδικασία αναφοράς των περιστατικών από τους μαθητές  
     (π.χ. ειδική φόρμα, κουτί προβλημάτων τάξης) 

 Αναθέτουν ομαδικά σχέδια εργασίας, αξιοποιούν την ομαδοσυνεργατική μάθηση 
 Αφιερώνουν χρόνο στην εμπέδωση ενός υγιούς σχολικού κλίματος και όχι μόνο στην κάλυψη 

της ύλης στο γνωστικό τους αντικείμενο 
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 Αντιμετωπίζουν τους θύτες κατ’ ιδίαν, να αποφεύγουν τη δημόσια διαπόμπευση, τις απειλές, τις 
ειρωνείες 

 Ενημερώνουν συχνά τους γονείς για θέματα συμπεριφοράς και να ακούνε προσεκτικά τις 
ανησυχίες τους για πιθανό εκφοβισμό 

 Ερευνούν ενδελεχώς τα περιστατικά, να αναζητούν τις μαρτυρίες των θυμάτων και των θεατών, 
αλλά να αποφεύγουν να «ανακρίνουν» τους θύτες 

 

             Σε επίπεδο κοινότητας 

             Προτείνονται τα εξής: 

 Διάχυση της πολιτικής του σχολείου σε όλη την κοινότητα μέσω ιστοσελίδων, ραδιοφώνου, 
τηλεόρασης 

 Αναζήτηση ηθικής και οικονομικής υποστήριξης από την τοπική κοινότητα 
 Συνεργασία με τοπικούς φορείς, κοινωνικές υπηρεσίες, αθλητικούς συλλόγους   
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Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ, ΣΑΦΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  
 Να ενισχύσει την ικανότητα των παιδιών να αναγνωρίζουν, να αναλύουν, να επιλέγουν τρόπους  για  να 

ξεπερνούν τις συγκρούσεις. 
 Να ενημερωθούν οι μαθητές σχετικά με το τι είναι σχολικός εκφοβισμός, ποιες είναι οι μορφές του και 

ποιες είναι οι συνέπειες του για το θύμα αλλά και για το θύτη. 
 Να ευαισθητοποιηθούν, να προβληματιστούν μπαίνοντας στο ρόλο του θύτη ή του θύματος μέσα από 

διάφορα παιχνίδια ρόλων αναφορικά με τον σχολικό εκφοβισμό. 
 Να αναπτύξουν τις απόψεις τους και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους βλέποντας διάφορα βίντεο 

στο διαδίκτυο με περιπτώσεις σχολικού εκφοβισμού. 
 

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, 
συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λπ). 
 
O εκφοβισμός και η επιθετικότητα στα σχολεία είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα το οποίο αντανακλά την 
επιθετικότητα της σύγχρονης κοινωνίας. Είναι  πιο επίκαιρο παρά ποτέ να δοθεί έμφαση στην πρόληψη της 
επιθετικότητας και του σχολικού εκφοβισμού, μέσα από ολιστικές παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν 
προγράμματα στην τάξη των μαθητών, την θέσπιση κανόνων και ορίων στα σχολεία, την εμπλοκή της 
οικογένειας και τη γενικότερη απομυθοποίηση του φαινόμενου. Χαρακτηριστικό είναι ότι στη χώρα μας ο 
σχολικός εκφοβισμός υποεκτιμάται ή αντιμετωπίζεται με συγκαταβατικότητα, δεδομένο το οποίο «βοηθά» 
στην ανάπτυξη του. 

Το θέμα αυτό μπορεί και πρέπει να συσχετιστεί με τα μαθήματα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, της 
Οικιακής Οικονομίας, της Φυσικής Αγωγής, της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, των Καλλιτεχνικών και των 
Θρησκευτικών. Αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη είναι η καλλιέργεια ομαδικότητας και συνεργατικότητας 
ανάμεσα στους μαθητές, η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην έρευνα, η σύνδεση των μαθημάτων του σχολείου 
μεταξύ τους, αλλά και με τη ζωή εκτός σχολείου, ώστε να καταστούν πιο ενδιαφέροντα στους μαθητές. 
 
3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (π.χ. πηγές και μέθοδοι 
αναζήτησης και επεξεργασίας δεδομένων ) 
 

Η αναζήτηση δεδομένων θα γίνει με τους εξής τρόπους: 

 Βιβλιογραφική έρευνα (βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, περιοδικά, διαδίκτυο) 
 Κατασκευή και διανομή ερωτηματολογίων στους μαθητές του σχολείου, καθώς και επεξεργασία τους σε 

υπολογιστικά φύλλα 
Οι μέθοδοι και τα ερευνητικά εργαλεία συλλογής δεδομένων θα είναι: 

 Εργασία σε ομάδες μέσα κι έξω από το χώρο του σχολείου 
 Προσέγγιση της γνώσεως μέσω έρευνας κι αναζήτησης πληροφοριών από τις παραπάνω πηγές 
 Βιωματική προσέγγιση μέσω συζητήσεων, κατάθεσης απόψεων και προσωπικών εμπειριών 
 Κοινωνική δράση (παρουσίαση στους μαθητές του σχολείου, τους γονείς και στον τοπικό τύπο) 
 Καλλιτεχνική δημιουργία (Φωτογραφία, παρουσίαση σε powerpoint, συγγραφή) 
 Κύκλος συζήτησης  
 Τεχνικές επικοινωνίας- ενεργητική ακρόαση 
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 Διεργασία σε ζευγάρια, μικρές ομάδες και σε ολομέλεια 
 Παιχνίδια  ρόλων 
 Εικαστική έκφραση (ζωγραφική, κολλάζ, κατασκευές (κουτί παραπόνων)) 

 
4. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

 Γραπτή εργασία που θα περιέχει στοιχεία για το σχολικό εκφοβισμό 
 Προβολή ταινίας με θέμα το σχολικό εκφοβισμό 
 Εκδήλωση-Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της εργασίας στους μαθητές, τους 

γονείς και την τοπική κοινωνία. Συγκεκριμένα, θα γίνει επεξεργασία των ερωτηματολόγιων σε 
υπολογιστικά φύλλα και οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν θα παρουσιαστούν σε powerpoint. 

5. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ– ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ– ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ. 

 διαδραστικοί πίνακες 
 υπολογιστές, διαδίκτυο, DVD 
 εγκυκλοπαίδειες, σχολικά βιβλία 
 πρόσκληση ειδικού σε θέματα σχολικού εκφοβισμού 

 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Πλακίδα Βάγια  - Σαφάκα Βασιλική - Καραλής Ανδρέας - Κατσούδας Βελισάριος 

Νεφρού Νεφέλη - Θάνου Παναγιώτα - Δίπλας Γιώργος - Ζαρμακούπης Χρήστος 

Φονιά Νεφέλη - Διαμάντη Μαρία - Συκώτης Θεόδωρος - Πάνα Αλέξανδρος 

Τζάτζο Αικατερίνη - Μπανούλα Αρετή - Ζιώγας Απόστολος -Βασίλακας Θωμάς 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
1. Παρακολούθηση Βίντεο - Σχολιασμός 

1Ο βιντεάκι «Αιχμάλωτος του σχολείου» Βίντεο της Σουηδικής Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης 
“Friends” για τον σχολικό εκφοβισμό. 

http://vimeo.com/36004400 

Ποια είναι τα συναισθήματα του παιδιού γα το σχολείο; 
_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Γιατί κατά τη γνώμη σας αισθάνεται έτσι; 
_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

Γιατί νομίζετε ότι δεν εμφανίζονται οι γονείς του; _____________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

Πιστεύετε ότι αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να αλλάξει; 
_________________________________________  

Απαντήσεις μαθητών:  

Ποια είναι τα συναισθήματα του παιδιού γα το σχολείο; 

Φόβος - Τρόμος - Στεναχώρια - Απόγνωση -  Λύπη - Βαρεμάρα 

Γιατί κατά τη γνώμη σας αισθάνεται έτσι; 

Δεν του μιλάνε - Δεν τον κάνουν παρέα - Τον χτυπούν - Δεν έχει υποστήριξη - Φοβάται από τα μεγαλύτερα 
παιδιά - Του συμπεριφέρονται άσχημα τα υπόλοιπα παιδιά 

Γιατί νομίζετε ότι δεν εμφανίζονται οι γονείς του; 

Δεν ενδιαφέρονται - Δεν τους έχει μιλήσει για το περιστατικό - Δεν έχουν συζητήσει με το παιδί για να 
καταλάβουν τι έχει - Αδιαφορούν  

Πιστεύετε ότι αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να αλλάξει; 

Θα μπορούσε να αλλάξει με τη βοήθεια των γονιών,  των δασκάλων ή κάποιου ειδικού. 

2ο βιντεάκι «Swedish friends” Βίντεο όπου μπορεί να γίνει συζήτηση για την 
απομόνωση/περιθωριοποίηση 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UaaNJBc3ZTs 

Γιατί κατά τη γνώμη σας η μαθήτρια αισθάνεται αόρατη; 
_________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________  

Πότε γίνεται «Ορατή» ; 
____________________________________________________________________  

Απαντήσεις μαθητών:  

Γιατί κατά τη γνώμη σας η μαθήτρια αισθάνεται αόρατη; 

Δεν της δίνει σημασία κανένας, δεν της μιλάνε, δεν την κάνουν παρέα, είναι παντού μόνη της και όλοι την 
κοροϊδεύουν για την εμφάνισή της. 

Πότε γίνεται «Ορατή» ; 

Όταν μια κοπέλα κάθισε στο ίδιο τραπέζι, την κοίταξε, της μίλησε, της έδωσε σημασία. 

3ο βιντεάκι «Οι λέξεις πονάνε»: Βίντεο για την κοινωνική απομόνωση ως μέσο σχολικού 
εκφοβισμού. 

http://vimeo.com/36005174 

Τι είναι αυτό που χτυπάει τη μαθήτρια; 
________________________________________________________  

Πως νομίζετε ότι θα έπρεπε να αντιδράσει; ____________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

Πως κρίνετε τη συμπεριφορά των 3 άλλων μαθητριών; 
______________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

Γιατί νομίζετε ότι το κάνουν; 
_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Έχετε παραβρεθεί σε παρόμοιο περιστατικό στο χώρο του σχολείου; 
________________________________  

Απαντήσεις μαθητών:  

Τι είναι αυτό που χτυπάει τη μαθήτρια; 

Τα άσχημα λόγια, οι βρισιές που της λένε οι συμμαθητές της. 

Πως νομίζετε ότι θα έπρεπε να αντιδράσει; 

Να τις απαντήσει ευγενικά - Να αναφέρει το γεγονός στους γονείς της ή στους δασκάλους - Να τις αγνοήσει 
- Να αντιδράσει ήρεμα και να τις αντιμετωπίσει χωρίς φόβο - Να τις βρίσει κι αυτή. 

Πως κρίνετε τη συμπεριφορά των 3 άλλων μαθητριών; 

Πολύ άσχημη, ανάρμοστη, απαράδεκτη, ανήθικη συμπεριφορά. 
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Γιατί νομίζετε ότι το κάνουν; 

Για να τραβήξουν την προσοχή των άλλων παιδιών - Να γελάσουν - Να τη μειώσουν - Τη βλέπουν ίσως ως 
εύκολο θύμα - Να δείξουν ότι είναι πιο δυνατές - Θεωρούν ότι είναι μαγκιά όταν κάνουν μια συμμαθήτριά 
τους να νιώσει άσχημα. 

Έχετε παραβρεθεί σε παρόμοιο περιστατικό στο χώρο του σχολείου; Όχι - Ναι, μερικά παιδιά κοροϊδεύουν 
κάποια άλλα για την εμφάνισή τους και τη συμπεριφορά τους. 

4ο βιντεάκι «Μια μέρα στο σχολείο- Μια ιστορία ενδοσχολικής βίας»  

http://www.youtube.com/watch?v=PrR7RdXR_R8 

Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το προφίλ του θύματος; 
____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το προφίλ των θυτών; 
______________________________________________    

_______________________________________________________________________________________  

Γιατί νομίζετε ότι οι θύτες αντιδρούν έτσι; _________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

Γιατί νομίζετε ότι το θύμα δεν αντιδρά με άλλο τρόπο; _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

Γιατί νομίζετε ότι δείχνει το σχολείο άδειο; 
____________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

Οι σκηνές αυτές θα μπορούσαν να έχουν λάβει χώρα σε γεμάτο προαύλιο; __________________________ 

______________________________________________________________________________________  

Απαντήσεις μαθητών:  

Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το προφίλ του θύματος; 

Ήρεμο, ήσυχο, καλό  παιδί - Φοβισμένος - Δεν ενοχλεί κανέναν - Ήπιος χαρακτήρας - Παιδί που διαβάζει 
και δεν ανακατεύεται σε φασαρίες χωρίς λόγο. 

Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το προφίλ των θυτών; 

Μάγκες - Έχουν αυτοπεποίθηση - Εγωιστές - Νομίζουν ότι είναι πιο δυνατοί και έξυπνοι από τα άλλα 
παιδιά. 

Γιατί νομίζετε ότι οι θύτες αντιδρούν έτσι; 



16 
 

Για να δείξουν μαγκιά - Νομίζουν ότι ανεβαίνουν στα μάτια των άλλων παιδιών - Για να δείξουν ότι είναι 
πιο δυνατοί και έξυπνοι. 

Γιατί νομίζετε ότι το θύμα δεν αντιδρά με άλλο τρόπο; 

Γιατί φοβάται - Αν αντιδράσει θα τον χτυπήσουν χειρότερα . 

Γιατί νομίζετε ότι δείχνει το σχολείο άδειο; 

Γιατί ήθελαν οι θύτες να μην είναι κανένας μπροστά όταν θα τον χτυπάνε - Αν είχε κόσμο δεν θα 
μπορούσαν να το κάνουν γιατί θα φοβόταν μήπως το αναφέρει κάποιος και τιμωρηθούν. 

Οι σκηνές αυτές θα μπορούσαν να έχουν λάβει χώρα σε γεμάτο προαύλιο; 

Ναι, δεν θα τους ένοιαζε - Όχι - Ίσως ναι, γιατί οι θύτες θα ήθελαν να δείξουν τη δύναμή τους - Ίσως όχι, 
δεν θα ήθελαν να τους δουν οι μαθητές ή οι καθηγητές τους - Ναι 

5ο βιντεάκι «Anticyber builling” Ηλεκτρονικός εκφοβισμός μέσω διαδικτυακών τόπων 
κοινωνικής δικτύωσης 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=amueaVHIZ6A 

Γιατί νομίζετε ότι δείχνει το θύμα να μεταμορφώνεται - παραμορφώνεται; 
_____________________________  

_______________________________________________________________________________________  

Πως κρίνετε τη συμπεριφορά των αποδεκτών των μηνυμάτων; 
_____________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

Πως θα έπρεπε να αντιδράσουν; 
_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

Έχετε γίνει αποδέκτες τέτοιων μηνυμάτων; ___________________________________________________  

Αν ναι, πως αντιδράσατε; ________________________________________________________________  

Απαντήσεις μαθητών:  

Γιατί νομίζετε ότι δείχνει το θύμα να μεταμορφώνεται - παραμορφώνεται; 

Την πειράζουν αυτά που της λένε - Έχει πανικοβληθεί από αυτά που διαβάζει. 

Πως κρίνετε τη συμπεριφορά των αποδεκτών των μηνυμάτων; 

Δεν έπρεπε να στεναχωρηθεί - Είναι χαμηλών τόνων και επηρεάζεται πολύ εύκολα . 

Πως θα έπρεπε να αντιδράσουν; 

Να αναφέρει το γεγονός στους γονείς της - Να μη δώσει σημασία στο περιστατικό - Να κλείσει τον 
υπολογιστή και να σταματήσει να μπαίνει σε ιστοσελίδες που μπορεί να τη φέρουν σε αυτή τη θέση ξανά. 
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Έχετε γίνει αποδέκτες τέτοιων μηνυμάτων; 

Όχι - Ποτέ 

6ο βιντεάκι «Το τίμημα της σιωπής» Βίντεο για τον σχολικό εκφοβισμό και τον ρόλο των 
παρατηρητών. 

http://vimeo.com/36005403 

Οι μαθητές αφού είδαν το βίντεο υποδύθηκαν τους παρακάτω ρόλους:  

Θύμα – Θύτες – Παρατηρητές – Υπερασπιστές του θύματος – Καθηγητές  
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2. Κατάρτιση Ερωτηματολόγιου 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Μέρος 1ο (Μορφές βίας)  
 
1.Έχεις υποστεί από συμμαθητές σου;  

 0.Πολύ 
συχνά 

1.Συχνά 2.Κάπου 
κάπου 

3.Σπάνια 4.Ποτέ 5.Δεν 
απαντώ 

Σωματική βία 
(σε έχουν χτυπήσει, 
σπρώξει κτλ.) 

      

Σεξουαλική παρενόχληση 
(λεκτική ή σωματική) 

      

Λεκτική βία 
(βρισιές, απειλές, 
εκφοβισμοί) 

      

Προκαταλήψεις/διακρίσεις 
λόγω καταγωγής ή φύλλου 
κτλ. 

      

Κλοπή 
(χρημάτων, προσωπικών 
πραγμάτων, ρούχων κτλ.) 

      

Ηλεκτρονική 
παρενόχληση ή εκβιασμό 
μέσω internet ή κινητού 
τηλεφώνου 

      

 
Μέρος 2ο (Θύτης) 
 
2.Μερικές φορές τα παιδιά προβαίνουν στις παρακάτω συμπεριφορές. Σημείωσε πόσο συχνά έχεις 
κάνει κι εσύ κάτι από τα παρακάτω: 

 0.πολύ 
συχνά 

1.συχνά 2.Κάπου-
κάπου 

3.ποτέ 

Χτύπησα, κλώτσησα, έσπρωξα συμμαθητή μου     
Έβρισα, απείλησα, κορόιδεψα συμμαθητή μου     
Διέδωσα ψεύτικες φήμες για κάποιον     
Απέκλεισα κάποιον από την παρέα/ δεν τον άφησα να 
συμμετέχει 

    

Παρενόχλησα σεξουαλικά συμμαθητή/συμμαθήτριά μου     
 
3.Πώς νιώθεις όταν κάνεις πράξεις όπως αυτές που περιγράφονται πιο πάνω; 
(Μπορείς να σημειώσεις περισσότερες από μία απαντήσεις). 

 0.Ναι 1.Όχι 
Α. Νιώθω δυσφορία με τον εαυτό μου   
Β. Νιώθω ικανοποίηση που εκδικήθηκα   
Γ. Νιώθω χαρά γιατί εκτονώθηκα   
Δ. Έχω συναίσθημα ενοχής   

Ε. Άλλο συναίσθημα....................................... 
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4.Σε ποιο βαθμό αισθάνεσαι ότι η οικογένεια σου προσφέρει ? 

 0.πάρα 
πολύ 

1.πολύ 2.μέτρια 3.καθόλου 

αγάπη, φροντίδα, στοργή κτλ.  
 

   

χρήματα, ρούχα, δώρα, κτλ.     
βοήθεια στα μαθήματα 

(από τους ίδιους με ιδιαίτερα μαθήματα) 
    

ενθάρρυνση/παρακίνηση 
για μελλοντικά σχέδια (πχ. για την επιλογή 

επαγγέλματος) 

    

επικοινωνία (συζήτηση ,εκμηστήρευση 
δικών σου θεμάτων) 

    

 

Μέρος 3ο (Το θύμα) 

5. Νομίζεις ότι οι άλλοι σου 
συμπεριφέρονται δίκαια;  

0.Ναι, 
πάντοτε  

1. 
Συνήθως  
ναι 

2. Κάπου-  
κάπου 

3. 
Συνήθως  
όχι 

Οι γονείς     
Τα αδέλφια     
Άλλος     
Οι δάσκαλοι     
Οι συμμαθητές/-τριες     
Οι άνθρωποι που έρχεσαι σε επαφή     
Οι άνθρωποι γενικά γύρω σου     
 
6. Είσαι ικανοποιημένος με:  

 0.Πολύ 1.Λίγο 2.Καθόλου 
Α. Την εικόνα σου    
Β. Την αποδοχή από τους συνομηλίκους σου    
Γ. Την επίδοσή σου στο σχολείο    
 
7. Ποιά τα συναισθήματα σου μετά το περιστατικό βίας στο σχολείο; 

 0.Ναι 1.Όχι 
Α. Φόβος-τρόμος   
Β. Στενοχώρια   
Γ. Απόγνωση-απελπισία   
Δ. Απογοήτευση   
Ε. Τάσεις αυτοκτονίας   
ΣΤ. Κατάθλιψη   
Ζ. Απομόνωση   
 
8.Εσύ σε ποιόν απευθύνεσαι συνήθως όταν γίνεσαι θύμα μιας σωματικής, λεκτικής επίθεσης, κλοπής 
κτλ. 
(σημειώστε το πολύ 3 απαντήσεις) 

 0.Ναι 1.Όχι 
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Α. Στο διευθυντή   
Β. Στους δασκάλους   
Γ. Στους γονείς σου   
Δ. Στην παρέα / σε φίλους σου   
Ε. Σε κανέναν   
Ζ. Άλλο:....................................................... 
 
Μέρος 4ο (μάρτυρες) 
 
9. Έχεις γίνει ποτέ μάρτυρας σε σκηνή βίας; Ναι Όχι 
10. Αν ναι, ποια η αντίδρασή σου; 
 
Α. Συμμετείχα παίρνοντας τη θέση του θύτη 
Β. Προσπάθησα να βοηθήσω το θύμα  
Γ. Αδιαφόρησα  
Δ. Το ανέφερα σε μεγαλύτερο  
 
11. Ποια τα συναισθήματά σου; 
 
Α. Λύπη  
Β. Φόβος  
Γ. Αποτροπιασμός  
Δ. Ικανοποίηση  
Ε. Αδιαφορία 
ΣΤ. Άλλο:........................................  
 
12. Σε ποιους χώρους έχεις παρατηρήσει φαινόμενα βίας; 
 
Α. Στο προαύλιο του σχολείου  
Β. Στους διαδρόμους  
Γ. Στις τουαλέτες  
Δ. Στις αίθουσες  
Ε. Αλλού:........................................  
 
13. Σε ποιο βαθμό παρεμβαίνουν οι καθηγητές όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά; 
 
Α. Πολύ συχνά  
Β. Συχνά  
Γ. Κάπου-κάπου  
Δ. Σπάνια  
Ε. Ποτέ  
 
14. Ποια είναι η πιο συχνή αντίδραση αντιμετώπισης φαινομένων βίας;  
Α. Τιμωρία  
Β. Αποβολή μαθητή-θύτη  
Γ. Αναφορά στους γονείς  
Δ. Διάλογος με το μαθητή 
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Αποτελέσματα Έρευνας 
 

1.Έχεις υποστεί από συμμαθητές σου;  

 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Σωματική βία

Σεξουαλική παρενόχληση

Λεκτική βία

Διακρίσεις λόγω καταγωγής/φύλλου

Κλοπή

Ηλεκτρονική παρενόχληση

6,50%

3,90%

5,20%

2,60%

2,60%

5,20%

33,90%

0,00%

7,80%

2,60%

0%

0%

6,50%

3%

6,50%

1,30%

0%

0%

15,60%

3,90%

28,60%

1,30%

3,90%

0%

37,50%

87%

45,40%

80,50%

90,90%

93,50%

0%

2,60%

6,50%

11,70%

2,60%

1,30%

Δεν απαντώ

Ποτέ

Σπάνια

Κάπου κάπου

Συχνά

Πολύ συχνά
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2.Μερικές φορές τα παιδιά προβαίνουν στις παρακάτω συμπεριφορές. Σημείωσε πόσο συχνά έχεις 
κάνει κι εσύ κάτι από τα παρακάτω: 

 

2,60%

1,30%

1,30%

2,60%

5,20%

3,90%

3,90%

0%

2,60%

0%

36,40%

32,50%

9,90%

20,80%

1,30%

57,10%

66,30%

90,10%

74,00%

93,50%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Χτύπησα, κλώτσησα, έσπρωξα

Έβρισα, απείλησα, κορόιδεψα

Διέδωσα ψεύτικες φήμες

Απέκλεισα από την παρέα

Παρενόχλησα σεξουαλικά

Ποτέ

Κάπου κάπου

Συχνά

Πολύ συχνά
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3.Πώς νιώθεις όταν κάνεις πράξεις όπως αυτές που περιγράφονται πιο πάνω; 
(Μπορείς να σημειώσεις περισσότερες από μία απαντήσεις). 

 

 

 

34,00%

66,00%

Νιώθω δυσφορία με τον εαυτό μου

Ναι

Όχι

24%

76%

Νιώθω ικανοποίηση που εκδικήθηκα

Ναι

Όχι
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4.Σε ποιο βαθμό αισθάνεσαι ότι η οικογένεια σου προσφέρει ? 

36,00%

64,00%

Νιώθω χαρά γιατί εκτονώθηκα

Ναι

Όχι

46,00%

54,00%

Έχω συναίσθημα ενοχής

Ναι

Όχι
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5. Νομίζεις ότι οι άλλοι σου συμπεριφέρονται δίκαια;  

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

αγάπη, φροντίδα,στοργή

χρήματα, ρούχα, δώρα

βοήθεια στα μαθήματα

ενθάρρυνση για μελλοντικά σχέδια

επικοινωνία(συζήτηση)

79,20%

35,10%

15,60%

42,90%

42,90%

18,20%

53,20%

20,80%

27,30%

29,90%

1,30%

7,80%

32,50%

22,10%

18,20%

1,30%

3,90%

31,10%

7,70%

9,00%

Καθόλου

Μέτρια

Πολύ

Πάρα πολύ
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6. Είσαι ικανοποιημένος με:  

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Οι γονείς

τα αδέλφια

άλλος

οι δάσκαλοι

οι συμμαθητές/-τριες

άνθρωποι που έρχεσαι σε επαφή

άνθρωποι γενικά γύρω σου

50,60%

32,50%

14,30%

20,80%

11,70%

20,80%

9,00%

26,00%

35,10%

35,10%

37,70%

36,40%

42,90%

44,20%

16,90%

23,40%

32,50%

26,00%

41,60%

26,00%

27,30%

6,50%

9,00%

18,10%

15,50%

10,30%

10,30%

19,50%

Συνήθως όχι

Κάπου κάπου

Συνήθως ναι

Ναι, πάντοτε
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71,40%

24,70%

3,90%
Την εικόνα σου

Πολύ

Λίγο

Καθόλου

66,20%

27,30%

6,50%

Την αποδοχή από τους συνομηλίκους σου

Πολύ

Λίγο

Καθόλου

49,30%

36,40%

14,30%

Την επίδοσή σου στο σχολείο

Πολύ

Λίγο

Καθόλου
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7. Ποιά τα συναισθήματα σου μετά το περιστατικό βίας στο σχολείο; 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

33,80%

67,50%

27,30%

50,60%

10,40%

22,10%

18,20%

66,20%

32,50%

72,70%

49,40%

89,60%

77,90%

81,80%

Ναι

Όχι
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8.Εσύ σε ποιόν απευθύνεσαι συνήθως όταν γίνεσαι θύμα μιας σωματικής, λεκτικής επίθεσης, κλοπής 
κτλ. 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Στο διευθυντή Στους 
δασκάλους

Στους γονείς Σε φίλους Σε κανέναν

40,30%

32,50%

72,70%

67,50%

9,10%

59,70%

67,50%

27,30%

32,50%

90,90%

Ναι

Όχι
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9. Έχεις γίνει ποτέ μάρτυρας σε σκηνή βίας;  

 

10. Αν ναι, ποια η αντίδρασή σου; 

 

66,20%

33,80%

Έχεις γινει ποτέ μάρτυρας σε σκηνή βίας;

Ναι

Όχι

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Συμμετείχα 
παίρνοντας τη θέση 

του θύτη

Προσπάθησα να 
βοηθήσω το θύμα

Αδιαφόρησα Το ανέφερα σε 
μεγαλύτερο

3,90%

72,50%

13,70%

19,60%

Αν ναι, ποια η αντίδρασή σου;
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11. Ποια τα συναισθήματά σου; 

 

12. Σε ποιους χώρους έχεις παρατηρήσει φαινόμενα βίας; 

 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Λύπη

Φόβος

Αποτροπιασμός

Ικανοποίηση

Αδιαφορία

Άλλο

60,80%

7,80%

19,60%

15,70%

15,70%

11,80%

Ποια τα συναισθήματά σου;

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Στο προαύλιο 
του σχολείου Στους 

διαδρόμους Στις 
τουαλέτες Στις αίθουσες

Αλλού

72,70%

24,70%

13,00% 20,80%
19,50%

Σε ποιους χώρους έχεις παρατηρήσει 
φαινόμενα βίας
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13. Σε ποιο βαθμό παρεμβαίνουν οι καθηγητές όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά; 

 

 
14. Ποια είναι η πιο συχνή αντίδραση αντιμετώπισης φαινομένων βίας;  

 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

Πολύ συχνά

Συχνά

Κάπου κάπου

Σπάνια

Ποτέ

48,10%

27,30%

6,50%

9,10%

9,10%

Σε ποιο βαθμό παρεμβαίνουν οι καθηγητές όταν 
συμβαινουν τέτοια περιστατικά

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Τιμωρία Αποβολή μαθητή-
θύτη

Αναφορά στους 
γονείς

Διάλογος με το 
μαθητή

16,90%

67,50%

31,20%

20,80%

Ποια είναι η πιο συχνή αντίδραση αντιμετώπισης 
φαινομένων βίας
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Συμπεράσματα από τα αποτελέσματα της έρευνας 
Περίπου 9 στους 10 μαθητές του σχολείου δεν έχουν υποστεί ποτέ από τους συμμαθητές τους σεξουαλική 
παρενόχληση(87%) - κλοπή(90,90%) - ηλεκτρονική παρενόχληση(93,50%). Οι 8 στους 10 μαθητές δεν 
έχουν υποστεί ποτέ διακρίσεις λόγω καταγωγής ή φύλου. Όσον αφορά τη λεκτική και σωματική βία τα 
ποσοστά είναι μοιρασμένα. Το 37,50% των μαθητών δεν έχει υποστεί ποτέ σωματική βία ενώ 3 στους 10 
μαθητές(33,90 συχνά έχουν υποστεί σωματική βία. Τέλος, όσον αφορά τη λεκτική βία το 45,40% των 
μαθητών δεν έχει υποστεί ενώ το 28,60% σπάνια έχει υποστεί λεκτική βία. 

Περίπου οι 9 στους 10 δεν έχουν παρενοχλήσει σεξουαλικά(93,50%) και δε έχουν διαδώσει ψεύτικες 
φήμες(90,10%) για κάποιον συμμαθητή τους ποτέ.  2 στους 10 (20,80%)  μαθητές έχουν αποκλείσει κάπου -  
κάπου ένα συμμαθητή τους από την παρέα. Περίπου 3 στους 10  (32,50%) έχουν βρίσει, απειλήσει ή έχουν 
κοροϊδέψει κάπου - κάπου ένα συμμαθητή τους. Τέλος, ένα ποσοστό 36,40% των μαθητών έχει χτυπήσει, 
κλωτσήσει ή έχει σπρώξει κάπου  - κάπου ένα συμμαθητή του. 

Οι 2 στους 3 μαθητές(66,00%) δεν  νιώθουν δυσφορία όταν κάνουν πράξεις όπως αυτές που περιγράφτηκαν 
παραπάνω ενώ μόλις 1 στους 3(34,00%) δεν νιώθει δυσφορία. 

Το 76% των μαθητών δεν νιώθει ικανοποίηση που εκδικήθηκε ενώ το 24% νιώθει ικανοποίηση. 

Περίπου οι 2 στους 3 μαθητές(64,00%) δεν  νιώθουν χαρά γιατί εκτονώθηκαν ενώ 1 στους 3(36,00%) δεν 
νιώθει δυσφορία. 

Το 46% των μαθητών έχει συναίσθημα ενοχής για την πράξη που έκανε ενώ το 54% δεν έχει. 

Οι 8 στους 10 μαθητές αισθάνονται ότι η οικογένειά τους προσφέρει πάρα πολύ αγάπη, φροντίδα και 
στοργή. Περίπου οι μισοί μαθητές(53,20%) αισθάνονται ότι η οικογένειά τους προσφέρει σε πολύ μεγάλο 
βαθμό χρήματα, ρούχα και δώρα ενώ ένα ποσοστό 35,10% αισθάνεται ότι προσφέρει σε πάρα πολύ μεγάλο 
βαθμό. Οι 3 στους 10 μαθητές(31,10%) αισθάνονται ότι η οικογένειά τους δεν προσφέρει καθόλου βοήθεια 
στα μαθήματα ενώ σε ποσοστό (32,50%) αισθάνονται ότι προσφέρει σε μέτριο βαθμό. όσον αφορά την 
επικοινωνία(συζήτηση) και την ενθάρρυνση για μελλοντικά σχέδια περίπου 4 στους 10 μαθητές(42,90%) 
%) αισθάνονται ότι η οικογένειά τους τα  

προσφέρει σε πάρα  πολύ μεγάλο βαθμό. Μόλις 1 στους 10 μαθητές αισθάνεται ότι η οικογένειά του δεν 
προσφέρει καθόλου επικοινωνία και ενθάρρυνση για τα μελλοντικά του σχέδια. 

Το 76,60% των μαθητών νομίζει ότι οι γονείς του συμπεριφέρονται συνήθως ή πάντοτε  δίκαια.  Το 67,60% 
νομίζει ότι τα αδέλφια του συμπεριφέρονται συνήθως ή πάντοτε  δίκαια ενώ ένα ποσοστό 23,40% νομίζει 
ότι κάπου - κάπου τους συμπεριφέρονται δίκαια. Το 58,50% νομίζει  ότι οι δάσκαλοι   

τους συμπεριφέρονται συνήθως ή πάντοτε  δίκαια ενώ ένα ποσοστό 15,50% νομίζει ότι συνήθως δεν του 
συμπεριφέρονται δίκαια. Περίπου οι μαθητές(48,10%) νομίζουν ότι οι συμμαθητές τους συμπεριφέρονται 
συνήθως ή πάντοτε  δίκαια περίπου 4 στους 10(41,60%) νομίζουν ότι κάπου - κάπου τους συμπεριφέρονται 
δίκαια 

Οι 7 στους 10 μαθητές(71,40%) είναι πολύ ικανοποιημένοι με την εικόνα τους 

Οι 2 στους 3 μαθητές(66,20%) είναι πολύ ικανοποιημένοι με την αποδοχή από τους συνομηλίκους τους. 

Περίπου οι μισοί μαθητές(49,30%0 είναι πολύ ικανοποιημένοι από την επίδοσή τους στο σχολείο ενώ το 
14,30% δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από τις επιδόσεις του. 
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1 στους 3 μαθητές(33,80%) αισθάνεται φόβο - τρόμο μετά το περιστατικό βίας. 2 στους 3 μαθητές (67,50%) 
νιώθουν στεναχώρια  μετά το περιστατικό. Το 27,30% βρίσκεται σε απόγνωση-απελπισία, οι μισοί 
μαθητές(50,60%) αισθάνονται απογοήτευση μετά το περιστατικό ενώ 1 στους 10 (10,40%) έχει  

τάσεις αυτοκτονίας. Περίπου 2 στους 10(18,70%) απομονώνονται από του άλλους ενώ το 22,10% των 
μαθητών έχει κατάθλιψη μετά το περιστατικό. 

Οι 4 στους 10 μαθητές(40,30%) απευθύνονται συνήθως στο Διευθυντή  όταν γίνονται θύμα μιας σωματικής 
- λεκτικής επίθεσης ή  κλοπής, περίπου οι 3 στους 10(32,50%) στους δασκάλους, το 72,70% στους γονείς, 2 
στους 3(67,50%) σε φίλους ενώ μόλις 1 στους 10(9,10%) δεν απευθύνεται σε κανέναν όταν γίνεται θύμα. 

Οι 2 στους 3 μαθητές(66,20%) έχουν γίνει μάρτυρες σε σκηνή βίας ενώ 1 στους 3(33,80%) δεν έχει γίνει 
μάρτυρας. 

Περίπου οι 7 στους 10 μαθητές(72,50%) προσπάθησαν να βοηθήσουν το θύμα. Οι 2 στους 10(19,60%) το 
ανέφεραν σε μεγαλύτερο, το 13,70% αδιαφόρησε ενώ το 3,90% συμμετείχε παίρνοντας τη θέση του θύτη. 

Οι 6 στους 10 μαθητές(60,80%) λυπήθηκαν με το περιστατικό βίας που διαδραματίστηκε μπροστά τους, 2 
στους 10(19,60%) ένιωσαν αποτροπιασμό, ένα ποσοστό 15,70% είτε αδιαφόρησε είτε ικανοποιήθηκε με το 
περιστατικό ενώ το 7,80% φοβήθηκε. 

Περίπου 7 στους 10 μαθητές(72,70%) έχουν παρατηρήσει φαινόμενα βίας στο προαύλιο του σχολείου, το 
24,70% στους διαδρόμους, το 13% στις τουαλέτες ενώ 2 στους 10(20,80%) έχουν παρατηρήσει φαινόμενα 
βίας στις αίθουσες.  

Περίπου 5 στους 10 μαθητές(48,10%) πιστεύουν ότι οι καθηγητές παρεμβαίνουν πολύ συχνά όταν 
συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. 1 στους 10(9,10%) πιστεύει ότι οι καθηγητές παρεμβαίνουν σπάνια ή ποτέ 
σε τέτοια περιστατικά. 

Περίπου οι 7 στους 10 μαθητές (67,50%) θεωρούν ότι η πιο συχνή αντίδραση αντιμετώπισης φαινομένων 
βίας είναι η αποβολή του μαθητή-θύτη ενώ οι 3 στους 10(31,20%) θεωρούν ότι είναι η αναφορά στους 
γονείς. Μόλις 2 στους 10(20,80%) μαθητές αναφέρουν ότι γίνεται διάλογος με το μαθητή. 
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3. Ακροστιχίδα της λέξης Εκφοβισμός 

 

Ε----------------------------- 
Κ---------------------------- 
Φ---------------------------- 
Ο---------------------------- 
Β----------------------------- 
Ι----------------------------- 
Σ----------------------------- 
Μ---------------------------- 
Ο---------------------------- 
Σ----------------------------- 
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Οι μαθητές συμπλήρωσαν την ακροστιχίδα ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ δηλαδή συμπλήρωσαν λέξεις που σχετίζονται 
με το σχολικό εκφοβισμό από τα γράμματα της συγκεκριμένης λέξης: 

Ε: Εκβιασμός, Ενόχληση, Εκφοβισμός, Εκτόνωση, Ενοχή 

Κ: Κοροϊδία, Κατάθλιψη, Κλοπή, Κακοποίηση, Καρφί 

Φ: Φόβος, Φήμη, Φροντίδα 

Ο: Οργή, Οδύνη 

Β: Βία, Βρισιά, Βιασμός 

Ι: Ιδιαιτερότητα, Ισοπέδωση, Ιδιοτροπίες, Ικανοποίηση 

Σ: Σκληρότητα, Σπρώξιμο, Σχολικός, Στεναχώρια 

Μ: Μίσος, Μαγκιά, Μυστικά, Μηνύματα, Μοναξιά, Μπούλινγκ 

Ο: Ομηρία,Ορμή 

Σ: Σωματική, Συζήτηση, Στερεότυπα, Σεξουαλική  
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4. Δραστηριότητα: Τι είναι αυτό που σε ενοχλεί; 

 

 

Αυτό που ενοχλεί σχεδόν όλους του μαθητές μέσα στην τάξη είναι ότι : 

 κάποια παιδιά βρίζουν την ώρα του μαθήματος και 
 

 πολλές φορές σηκώνονται πάνω μερικά παιδιά και τσακώνονται ο ένας με τον άλλο. 

Αυτό που ενοχλεί τους μαθητές στο σχολείο είναι ότι : 

 παιδιά κυρίως μεγαλύτερων τάξεων βρίζουν άσχημα, κάνουν ζημιές συνεχώς στο σχολείο, χτυπούν 
κάποια παιδιά μικρότερων τάξεων, δεν κάνουν παρέα άλλα παιδιά, και κοροϊδεύουν μερικά παιδιά 
για την καταγωγή τους και κάποια άλλα για την εμφάνισή τους. 

Αυτό που ενοχλεί μερικούς μαθητές στη γειτονιά είναι ότι : 

 μερικά παιδιά πειράζουν κάποια άλλα με διάφορους τρόπους. 
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5. Περιστατικό βίας μέσα από τα μάτια των μαθητών 

 
Κώστας(φίλος Ηλία): Ένιωσε λύπη, αμηχανία, ντροπή - Φοβόταν να μιλήσει - Ένιωσε πολύ άσχημα και 
για να βοηθήσει φώναξε το δάσκαλο. 

Δάσκαλος: Απογοητευμένος, στεναχωρημένος, λυπημένος, θυμωμένος -Ένιωσε ντροπή, πολύ άσχημα. 

Γονείς Ηλία: Θύμωσαν με τη συμπεριφορά του παιδιού τους - Λυπήθηκαν πολύ με το περιστατικό - 
Αισθάνθηκαν απογοήτευση γιατί δεν περίμεναν ότι το παιδί τους θα συμπεριφερόταν με αυτό το τρόπο. 

Γονείς Ευγένιου: Ένιωσαν φόβο μήπως το παιδί τους χτύπησε άσχημα - Θύμωσαν με τη συμπεριφορά του 
Ηλία. 
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Τελικά: Ο Ηλίας ζήτησε συγνώμη στον Ευγένιο και οι δυο τους έγιναν φίλοι - Οι γονείς του Ηλία ζήτησαν 
συγνώμη στους γονείς του Ευγένιου για τη συμπεριφορά του παιδιού τους. 

6.Κολάζ 
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7. Συζήτηση για την ταινία Min bedste fjende (My good enemy)  

Min bedste fjende (2010) 

Χώρα παραγωγής: Δανία 

Είδος: Δραματική (σχολικός εκφοβισμός) 

Διάρκεια: 90' 

Σκηνοθεσία: Oliver Ussing 

Σενάριο: Thorstein Thomsen, Oliver Ussing 

Ηθοποιοί: Nikolaj Støvring Hansen, Katrin Alfredsdottir, Rasmus Lind Rubin, Jonas Eilskov Jensen, 
Benjamin Molsing, Damon Anthony Phillips Jerichow κ.ά. 

Κατάλληλη: 11+ (Προσοχή όμως, διότι περιέχει σκηνές αποκρουστικής βίας!) 
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Η ιστορία διαδραματίζεται στη Δανία σε μια τάξη Γυμνασίου. Πρωταγωνιστής είναι ο Alf ένα ήσυχο παιδί 
που του αρέσει το μπαλέτο. Λόγω του χαρακτήρα και των ενδιαφερόντων του δέχεται στο σχολείο συνεχείς 
εκφοβιστικές επιθέσεις από μια κλίκα συμμαθητών του που φτάνουν μέχρι και σε ακραίες καταστάσεις 
(σπάσιμο του ποδιού για να μην πηγαίνει μπαλέτο). Στην προσπάθειά του να βρει διέξοδο εμπνέεται από 
ένα κόμικ (Niccolo). Σύμφωνα με το κόμικ έπρεπε να βάλει φωτιά στην παλιά του ζωή (μέσω προσωπικών 
αντικειμένων που του τη θύμιζαν) και να αλλάξει τρόπο ζωής περνώντας στην αντεπίθεση. Παράλληλα, 
έρχεται σε επαφή με ακόμα ένα συμμαθητή του που δέχεται κι αυτός εκφοβιστικές επιθέσεις, τον Τόκε. Ο 
Τόκε συλλέγει έντομα και αγαπά πολύ το κουνελάκι του. Μαζί μοιράζονται τους προβληματισμούς τους 
(αφού δεν εκμυστηρεύονται σε κανέναν ενήλικα το τι τους συμβαίνει) και καταστρώνουν σχέδια για να 
πλήξουν τους εκφοβιστές. Σταδιακά προσελκύουν κι άλλα παιδιά και μετατρέπονται σε κλίκα με 
«τελετουργίες» μύησης (κάψιμο της παλιάς ζωής), κώδικα συμπεριφοράς και εμφάνισης κ.ά. Θεωρούν πως 
η προσδοκώμενη «νέα ζωή» θα τους βοηθήσει να ξεφύγουν από το μαρτύριο που βίωναν. Η πορεία αυτή θα 
τους επιφέρει σημαντικές συναισθηματικές μεταβολές, θα τους οδηγήσει ενώπιον κρίσιμων διλημμάτων και 
θα τους θέσει τα υπαρξιακά ερωτήματα του ποιοι πραγματικά είναι και τι θέλουν από τη ζωή τους. Μέσα 
από την αλλαγή αυτή η φιλία τους δοκιμάζεται, ο τρόπος που προσεγγίζουν τα υπόλοιπα παιδιά εκπλήσσει, 
οι αρχικοί τους στόχοι διαφοροποιούνται. Τελικά, η απάντηση στον εκφοβισμό είναι η υιοθέτησή του; 
Το παιδί στόχος μπορεί να μετατραπεί σε εκφοβιστή και αντίστροφα; Ο εκφοβιστής επιλέγει τους 
στόχους ή στρέφεται προς όλους ακόμα και προς τους φίλους του; Τα παιδιά μπορούν να γίνουν 
αμείλικτα; Η συμπόνια είναι αξία για τα παιδιά; Ορισμένα ερωτήματα που την απάντησή τους 
πραγματεύεται η ταινία. 

Ο εκφοβισμός είναι ένας οδυνηρός φαύλος κύκλος. Κανείς δεν βγαίνει νικητής, όλοι ηττώνται. Η 
μεταμόρφωση ενός παιδιού στόχου σε εκφοβιστή δεν επουλώνει τις πληγές, παρά μόνο δρα 
πολλαπλασιαστικά θεριεύοντάς τον.  
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Η κατανόηση και αποδόμηση του φαινομένου του εκφοβισμού θεωρώ πως είναι η απαρχή  κάθε 
προσπάθειας περιορισμού του. Ο εκφοβισμός δεν είναι παθογένεια, ούτε ιδιοκτησία του ενός, αντιθέτως 
είναι μια σύνθετη κατάσταση που δημιουργείται μέσα από ορισμένες ψυχοκοινωνικοπολιτισμικές συνθήκες. 
Ενδεχομένως, ο καθένας θα μπορούσε να αναπτύξει εκφοβιστική συμπεριφορά, εάν είχε τα ίδια βιώματα 
με κάποιον που ασκεί. Η επίγνωση των συνθηκών αυτών «απογυμνώνει» τον εκφοβισμό και αφήνει ανοικτό 
πεδίο για βοήθεια.  

Από την άλλη, η ενίσχυση των παιδιών στόχων, ώστε να βιώσουν θετικά την ταυτότητά τους και να 
νιώσουν περήφανοι για τους εαυτούς τους, είναι θεμελιώδης. Το σχολείο διαδραματίζει μεγάλο ρόλο, 
δίνοντάς τους την ευκαιρία να εκφραστούν και να γίνουν αποδεκτοί. Μια άλλη κουλτούρα που να 
απαξιώνει τη βία και να ενισχύει μεθοδικά τις θεμιτές συμπεριφορές είναι απαραίτητη στα σύγχρονα 
σχολεία. Η έμφαση, εν ολίγοις, να δίνεται στις επιθυμητές και όχι στις ανεπιθύμητες πράξεις.   
Ο εκφοβισμός ως απάντηση στον εαυτό του είναι μια ματαιότητα. Η εκδικητική λογική, μπορεί να φαίνεται 
δελεαστική (αφού ξυπνά ζωώδη ένστικτα), δεν παύει όμως από το να είναι καταστροφική. Η 
αυτοϋπέρβαση των ανθρώπινων παθών, εκφραζόμενη με την ειλικρινή μεταμέλεια/συγχώρεση και 
αλληλοσεβασμό φρονώ πως είναι η πιο υγιής και αποτελεσματική απάντηση στον εκφοβισμό, αλλά εκ 
των πραγμάτων και η πιο δύσκολη. 

Νοείται πως η διαφάνεια σε τέτοιες ευαίσθητες περιπτώσεις είναι δύσκολο να εφαρμοστεί. Η περιχαράκωση 
στον εαυτό είναι η συνήθης πρακτική των παιδιών στόχων για ευνόητους λόγους. Στην παιδική κουλτούρα, 
η ενημέρωση οποιουδήποτε ενήλικα για κάτι το μεμπτό, εκλαμβάνεται ως «κάρφωμα». Όμως, υπάρχει 
σαφής διαχωρισμός μεταξύ «καρφώματος» (ή καταγγελίας) και ενημέρωσης. Η ενημέρωση είναι το φως 
που κανέναν δεν πρέπει να φοβίζει. Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να σπάσει η σιωπή και να έρθουν 
στην επιφάνεια τα εκφοβιστικά περιστατικά, αποτελεί αντικείμενο ενδοσχολικής συζήτησης (ίσως μ’ ένα 
σύστημα επιβράβευσης). Σε διαφορετική περίπτωση, τα παιδιά που διστάζουν να ενημερώσουν κάποιον 
ενήλικα συνήθως παραμένουν εγκλωβισμένα στο εκφοβιστικό μαρτύριο και οδηγούνται ακόμα και σε 
τραγικές πράξεις απόγνωσης (βλ. Ben Vodden).  

Το φαινόμενο του εκφοβισμού δεν παύει ποτέ από το να είναι το μείζον πρόβλημα της παιδικής ηλικίας. 
Είναι ένα διαχρονικό «παιχνίδι» αυτοεπιβεβαίωσης, εξουσίας, λανθάνουσας επικοινωνίας και 
έκφρασης. Το σχολείο ως ο επίσημος θεσμός διαπαιδαγώγησης οφείλει να ενσκήψει στο πρόβλημα 
βοηθώντας τα παιδιά να ανταπεξέλθουν δομώντας ψυχική ανθεκτικότητα. Η αποδοχή και επίγνωση των 
δεδομένων είναι η αρχή… 
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 Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ: 

 -ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ!  

- ΠΛΗΓΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΟΥΝ! 

 -ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ! 

 -Ο ΦΟΒΟΣ, Η ΛΥΠΗ,ΤΟ ΜΙΣΟΣ, Ο ΤΡΟΜΟΣ ΔΕΝ ΞΕΧΝΙΟΥΝΤΑΙ! 

 

 

 

8.Ηχογραφημένα μηνύματα από παιδιά 

 

 Ο εκφοβισμός δεν είναι μαγκιά – Σταματήστε τον! 

 Μίλα μη φοβάσαι 

 Όχι στη βία  - Ναι στη φιλία 

 Η σχολική βία οδηγεί στην απομόνωση 

 Αναγνωρίζω, αρνούμαι αντιδρώ στη βία στο σχολείο 

 Το ξύλο βγήκε απ’ τον Παράδεισο ας βγει κι απ’ τη ζωή μας  

 Μαζί να διώξουμε τη βία και τον εκφοβισμό από τα σχολεία μας 

 Stop bulling NOW 
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 Η βία δεν είναι μαγκιά – Ο σεβασμός είναι μαγκιά 

 Bulling is for LOSERS 

 Λέμε όχι στο σχολικό εκφοβισμό 

 

 Ναι στο φίλο – Όχι στο ξύλο  

 STOP στην ενδοσχολική βία 

 

 Σέβομαι την διαφορετικότητα! 

 Εσύ που τα βλέπεις - Κάνε τη διαφορά – Μίλα τώρα! 

 Η σχολική βία πληγώνει 
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 Κατανοώ και αντιμετωπίζω το σχολικό εκφοβισμό  

ΑΣ ΠΟΥΜΕΟΧΙΣΤΟΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ!!! 
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