
ΑΝΩΝΥΜΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
«ΒΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» 

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ                                    10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ   
ΤΑΞΗ: … 

ΑΓΟΡΙ              ΚΟΡΙΤΣΙ   
 

 

1.ΤΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΩΡΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ 
ΠΡΑΞΕΙΣ ΒΙΑΣ; 
(Μπορείς να σημειώσεις παραπάνω από μία  απαντήσεις.) 

 

α. χτυπήματα, σπρώξιμο, φτύσιμο, τρικλοποδιά 

β. βρίσιμο, κοροϊδία προσβολές … 

γ  εξαναγκασμός να συμπεριφερθώ με τρόπο που δεν 
θέλω, εκβιασμός … 

δ.ο αποκλεισμός μου  από παρέες ή ομαδικές 
δραστηριότητες, όπως αθλητικοί αγώνες, πάρτυ … 
 

2.ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΦΕΤΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 
(Σημείωσε μία  απάντηση ) 

Α. Με χτύπησαν, με κλώτσησαν, με έσπρωξαν ή με απείλησαν 
ότι θα το κάνουν. 
 

α. Ποτέ. 

β. Λίγες φορές. 

γ. Αρκετές φορές. 

δ. Πολλές φορές. 

ε. Πάρα πολλές φορές. 
 

Β. Μου πήραν χρήματα ή προσωπικά μου αντικείμενα και μου 

τα κατέστρεψαν. 
 

α. Ποτέ. 

β. Λίγες φορές. 

γ. Αρκετές φορές. 

δ. Πολλές φορές. 

ε. Πάρα πολλές φορές. 
 

Γ. Μου μίλησαν προσβλητικά για την εξωτερική μου εμφάνιση 
ή την εθνικότητα ή τη θρησκεία μου. 
 

α. Ποτέ. 

β. Λίγες φορές. 

γ. Αρκετές φορές. 

δ. Πολλές φορές. 

ε. Πάρα πολλές φορές. 
 

Δ. Με απομόνωσαν επίτηδες, με κράτησαν μακριά από τους 
φίλους μου ή / και με αγνόησαν τελείως. 
 

α. Ποτέ. 

β. Λίγες φορές. 

γ. Αρκετές φορές. 

δ. Πολλές φορές. 

ε. Πάρα πολλές φορές. 
 

Ε. Είπαν ψέματα, διέδωσαν φήμες και προσπάθησαν να 
κάνουν τους άλλους να με αντιπαθήσουν. 
 

α. Ποτέ. 

β. Λίγες φορές. 

γ. Αρκετές φορές. 

δ. Πολλές φορές. 

ε. Πάρα πολλές φορές. 

 

ΣΤ. Χρησιμοποίησαν το κινητό τους τηλέφωνο για να με 
βιντεοσκοπήσουν παρά την θέλησή μου και διέδωσαν το βίντεο 
στους άλλους. 
 

α. Ποτέ. 

β. Λίγες φορές. 

γ. Αρκετές φορές. 

δ. Πολλές φορές. 

ε. Πάρα πολλές φορές. 
 

3.«Ένας τρόπος να μάθω να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου είναι 

να μάθω να αντιμετωπίζω την επιθετική συμπεριφορά των 
συνομηλίκων μου» 

ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΗ; 
 

α. Δεν συμφωνώ.  

β. Συμφωνώ λίγο. 

γ. Συμφωνώ αρκετά. 

δ. Συμφωνώ πολύ. 

ε. Συμφωνώ πάρα πολύ. 
 

4.ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ ΒΙΑΙΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙ ΝΑ ΛΥΣΕΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ; 
(Μπορείς να σημειώσεις παραπάνω από μία  απαντήσεις.) 

 

α. Να αντιδράσει κι εκείνο το ίδιο βίαια. Η βία με βία  
αντιμετωπίζεται. 

β. Να συζητήσει με τους γονείς του το πρόβλημά του 

γ. Να ενημερώσει το/τη δάσκαλο/α του 

δ. Να μην το αναφέρει πουθενά. Αν μαθευτεί το γεγονός 
μπορεί να μπλέξει χειρότερα 

 
5.ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ ΟΤΙ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ 
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ ΒΙΑ; 
 

α. Δεν ανακατεύομαι! Θα μπλέξω  κι εγώ. 

β. Προσπαθώ να το βοηθήσω ακόμα κι αν χρειαστεί να 
χρησιμοποιήσω κι εγώ βία. 

γ. Τρέχω να ζητήσω βοήθεια από κάποιο/α δάσκαλο/α. 

δ. κάνω κάτι άλλο: (γράψε τι)…………………………….. 
……………………………………………………….………. 
 

6.ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ; 
 

α. Μόνο τα παιδιά. Τα παιδιά μπορούν να λύσουν μόνα 
τους τα προβλήματά τους. 

β. Τα παιδιά και τους γονείς τους.  

γ. Όλους: παιδιά, γονείς, δασκάλους/ες. Το πρόβλημα 
είναι σοβαρό κι όλοι πρέπει κάτι να κάνουν. 
 
 
 

Σ’ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΥ! 


