
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΣ  







α. χτυπήματα, σπρώξιμο, φτύσιμο, 
τρικλοποδιά 83 

β. βρίσιμο, κοροϊδία προσβολές … 73 
γ  εξαναγκασμός να συμπεριφερθώ με 
τρόπο που δεν θέλω, εκβιασμός … 60 
δ. ο αποκλεισμός μου  από παρέες ή 
ομαδικές δραστηριότητες, όπως 
αθλητικοί αγώνες, πάρτυ … 38 
α. χτυπήματα, σπρώξιμο, φτύσιμο, 
τρικλοποδιά 83 

1. ΤΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΩΡΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΒΙΑΣ;  



Όλοι σχεδόν οι μαθητές/τριες του σχολείου μας 
αναγνωρίζουν ως βία τη σωματική βία . Αρκετοί 

αναγνωρίζουν ως βία τη λεκτική και λιγότεροι την 
ψυχολογική βία.  

 

ΣΧΟΛΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ: 

«Αυτό αποδεικνύει ότι τα πιο πολλά παιδιά ευτυχώς 
μάλλον δεν έχουν πέσει θύματα τέτοιων μορφών βίας» . 



α. Ποτέ. 60 

β. Λίγες φορές. 20 

γ. Αρκετές φορές. 10 

δ. Πολλές φορές. 0 

ε. Πάρα πολλές φορές. 0 

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. 86 

β. Λίγες φορές. 6 

γ. Αρκετές φορές. 0 

δ. Πολλές φορές. 0 

ε. Πάρα πολλές φορές. 1 

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

β. Μου πήραν χρήματα ή προσωπικά μου αντικείμενα και μου τα 
κατέστρεψαν.  



α. Ποτέ. 61 

β. Λίγες φορές. 19 

γ. Αρκετές φορές. 7 

δ. Πολλές φορές. 2 

ε. Πάρα πολλές φορές. 2 

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

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



α. Ποτέ. 69 

β. Λίγες φορές. 14 

γ. Αρκετές φορές. 10 

δ. Πολλές φορές. 0 

ε. Πάρα πολλές φορές. 1 

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

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



α. Ποτέ. 62 

β. Λίγες φορές. 19 

γ. Αρκετές φορές. 6 

δ. Πολλές φορές. 6 

ε. Πάρα πολλές φορές. 0 

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

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



α. Ποτέ. 88 

β. Λίγες φορές. 3 

γ. Αρκετές φορές. 1 

δ. Πολλές φορές. 0 

ε. Πάρα πολλές φορές. 2 

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

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



 

Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι λίγοι 
μαθητές/τριες έπεσαν θύματα κάποιας μορφής βίας 

(σωματικής. λεκτικής, ψυχολογικής…), λίγες ή αρκετές φορές.  

 

ΣΧΟΛΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ: 

 «Αυτοί – οι έστω και ελάχιστοι-όμως δηλώνουν ότι στο 
σχολείο μας υπάρχει πρόβλημα σχολικού εκφοβισμού. 

Δυστυχώς λοιπόν ανάμεσά μας υπάρχουν δυστυχισμένα, 
πληγωμένα ή απομονωμένα παιδιά».  

 



Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι 11 παιδιά δηλώνουν ότι 
αρκετές, πολλές ή πάρα πολλές φορές δέχτηκαν προσβολές 

για την εμφάνιση, την καταγωγή ή το θρήσκευμά τους. 

 

ΣΧΟΛΙΑ: 

«Αυτό δε μας τιμάει καθόλου μιας και στο σχολείο μας 
φιλοξενούμε αρκετά παιδιά από άλλα κράτη.» 

 



Αξιοπερίεργο είναι ότι 6 παιδιά δήλωσαν ότι έπεσαν θύματα 
ηλεκτρονικής βίας. 

 

ΣΧΟΛΙΑ: 

«Πώς είναι δυνατόν στο χώρο του σχολείου, όπου 
απαγορεύονται τα κινητά να συμβαίνει αυτό; Αυτό κατά τη 

γνώμη μας, δείχνει ότι οι θύτες αυτοί ζουν σε προβληματικές 
οικογένειες.» 

«Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι υπάρχουν παιδιά στο σχολείο 
μας που τρομοκρατούνται κι αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, γι’ 

αυτό πρέπει να ενημερωθούν οι μεγάλοι και κυρίως οι 
δάσκαλοι». 



α. Δεν συμφωνώ. 11 

β. Συμφωνώ λίγο. 8 

γ. Συμφωνώ αρκετά. 13 

δ. Συμφωνώ πολύ. 10 

ε. Συμφωνώ πάρα πολύ. 48 

3. «ΕΝΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΜΑΘΩ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ 
ΜΑΘΩ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ 
ΣΥΝΟΜΙΛΗΚΩΝ ΜΟΥ.»  
ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΗ;  



«Στο τρίτο ερώτημα 11 παιδιά είπαν ότι δεν συμφωνούν και 21 
παιδιά ότι συμφωνούν λίγο ή αρκετά.  

ΣΧΟΛΙΑ: 

Αυτά τα παιδιά δυστυχώς , δεν θα μπορούσαν να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το θύτη αν έπεφταν θύματα 
σχολικού εκφοβισμού. Δεν θα έκαναν σωστές επιλογές. Ίσως 

δεν ξέρουν την αξία του θάρρους.»  

  

 



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

βία αντιμετωπίζεται. 7 
β. Να συζητήσει με τους γονείς του το πρόβλημά 

του 82 

γ. Να ενημερώσει το/τη δάσκαλο/α του 78 
δ. Να μην το αναφέρει πουθενά. Αν μαθευτεί το 

γεγονός μπορεί να μπλέξει χειρότερα 7 
α. Να αντιδράσει κι εκείνο το ίδιο βίαια. Η βία με 

βία αντιμετωπίζεται. 7 

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.)  



ΣΧΟΛΙΑ: 

Τα 7 παιδιά που δηλώνουν ότι «η βία με βία αντιμετωπίζεται» 
είναι ίσως θύματα που πάνε να γίνουνε θύτες και πρέπει γι’  

αυτό να προσέξουν. 

«Επίσης 7 παιδιά υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να το 
αναφέρουν πουθενά για να μην μπλέξουν κι αυτό δείχνει ότι 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα φόβου.»  

  

 



α. Δεν ανακατεύομαι! Θα μπλέξω  κι εγώ. 8 

β. Προσπαθώ να το βοηθήσω ακόμα κι αν 

χρειαστεί να χρησιμοποιήσω κι εγώ βία. 18 
γ. Τρέχω να ζητήσω βοήθεια από κάποιο/α 

δάσκαλο/α. 67 
δ. κάνω κάτι άλλο:  

(γράψε τι)…………………………….. 20 

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



 

ΣΧΟΛΙΑ: 

«Ευτυχώς τα περισσότερα παιδιά λένε ότι θα προσπαθήσουν 
να βοηθήσουν με κάποιον τρόπο. Δυστυχώς 8 από εμάς λένε 

ότι δεν θα ανακατευτούν για να μην μπλέξουν. Πρέπει όμως να 
καταλάβουμε ότι έτσι γινόμαστε συνένοχοι με το θύτη.»  

 



α. Μόνο τα παιδιά. Τα παιδιά μπορούν να 

λύσουν μόνα τους τα προβλήματά τους. 7 

β. Τα παιδιά και τους γονείς τους.  4 
γ. Όλους: παιδιά, γονείς, δασκάλους/ες. Το 

πρόβλημα είναι σοβαρό κι όλοι πρέπει κάτι 

να κάνουν. 84 

6.ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ;  



 

ΣΧΟΛΙΑ: 

«Ευτυχώς όλοι σχεδόν καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα μάς 
αφορά όλους, παιδιά, γονείς και δασκάλους/ες.  

 

Πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και τα θύματα 
αλλά και τους θύτες.» 

 


