
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
Μέρος 1ο 

 

1. Είσαι αγόρι / κορίτσι 

 

2. Τι ηλικία έχεις; ……………… 

 

3. Η τάξη σου είναι: ……………………… 

Μέρος 2ο (Μορφές βίας)  
 

4.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 internetή 

κινητού τηλεφώνου 

      

 

Μέρος 3ο (Θύτης) 

5.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 

    

6.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....................................... 



 

 

8.Σε ποιο βαθμό αισθάνεσαι ότι η οικογένεια σου σου προσφέρει ? 

 0.πάρα 

πολύ 

1.πολύ 2.μέτρια 3.καθόλου 

αγάπη, φροντίδα, στοργή κτλ. 0 

 

   

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 4ο (Το θύμα) 

9. 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     

 

10. 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    

 

11. 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   

 

12.Εσύ σε ποιόν απευθύνεσαι συνήθως όταν γίνεσαι θύμα μιας σωματικής, λεκτικής επίθεσης, κλοπής 

κτλ. 

(σημειώστε το πολύ 3 απαντήσεις) 

 0.Ναι 1.Όχι 

Α.Στο διευθυντή   

Β.Στους δασκάλους   

Γ.Στους γονείς σου   

Δ.Στην παρέα / σε φίλους σου   

Ε.Σε κανέναν   

 

Ζ.Άλλο:....................................................... 



Μέρος 5ο (μάρτυρες) 

 

13. Έχεις γίνει ποτέ μάρτυρας σε σκηνή βίας; Ναι Όχι 

 

14. 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  

 

 

15. Ποια τα συναισθήματά σου; 

Α. Λύπη  

Β. Φόβος  

Γ. Αποτροπιασμός  

Δ. Ικανοποίηση  

Ε. Αδιαφορία 

ΣΤ. Άλλο:........................................  

 

16. Σε ποιους χώρους έχεις παρατηρήσει φαινόμενα βίας; 

Α. Στο προαύλιο του σχολείου  

Β. Στους διαδρόμους  

Γ. Στις τουαλέτες  

Δ. Στις αίθουσες  

Ε. Αλλού:........................................  

 

 

17. Σε ποιο βαθμό παρεμβαίνουν οι καθηγητές όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά; 

 

Α. Πολύ συχνά  

Β. Συχνά  

Γ. Κάπου-κάπου  

Δ. Σπάνια  

Ε. Ποτέ  

 

 

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

 

Α. Τιμωρία  

Β. Αποβολή μαθητή-θύτη  

Γ. Αναφορά στους γονείς  

Δ. Διάλογος με το μαθητή 

 

Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που διέθεσες... 

 

 

 


