
Stop Bullying



Ερευνητική εργασία

Πεηξακαηηθνύ ΓΕ.Λ. Παηξώλ 2015-16 κε ζέκα

«Stop Bullying»

Β΄ Τάμε

ΔΡΔΥΝΑ: 

«Οη Γλώζεης θαη ε Σηάζε ηωλ Διιήλωλ Δθήβωλ 

Απέλαληη ζηο Φαηλόκελο ηες Στοιηθής Βίας θαη 

ηοσ Δθθοβηζκού» 



κοπός

Η έξεπλα απηή πξαγκαηνπνηήζεθε

έηζη ώζηε λα καο βνεζήζεη λα

θαηαλνήζνπκε πνηα είλαη ε ζηάζε

θαη πνηεο νη γλώζεηο ησλ

Διιήλσλ εθήβσλ απέλαληη ζην

θαηλόκελν ηνπ ζτοιηθού

εθθοβηζκού θαη ηες βίας.



Μέθοδος

Χξήζε εξσηεκαηνινγίνπ:

 Τν δεκηνπξγήζακε κόλνη καο ζε 

απηόκαηε θόξκα ηεο Google θαη νη 

έθεβνη-ζηόρνο ην απάληεζαλ ζην 

Γηαδίθηπν. 

 Τα εξσηήκαηα ηνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

επηκέξνπο ππνζέκαηα πνπ εμεηάζακε 

ζην Α΄ ηεηξάκελν. 



Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην Φεβξνπάξην 

ηνπ 2016.  

Δίδνο έξεπλαο:

Πνζνηηθή: εξσηεκαηνιόγην 20 εξσηήζεσλ 

(11 θιεηζηνύ & 9 αλνηθηνύ ηύπνπ).

Χξνλνδηάγξακκα έξεπλαο: 



Δείγμα

Τν δείγκα ηεο έξεπλαο καο απνηειείηαη 
από 40 εθήβνπο από ηελ πεξηνρή 
ηεο Αραΐαο (Πάηξα θαη επξύηεξε 
πεξηνρή).  



Φύιν

Ηιηθία



ΕΡΩΣΗΗ 1η

Γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα δηθαηώκαηα ηνπ 

παηδηνύ;



ΕΡΩΣΗΗ 2η

Γλσξίδεηο ηε λνκνζεζία γηα ηνλ ζρνιηθό 

εθθνβηζκό;



Γηα πνηνπο ιόγνπο πηζηεύεηο όηη θάπνηνη καζεηέο 

εθθνβίδνπλ ζπκκαζεηέο ηνπο;
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Γηα πνηνπο ιόγνπο πηζηεύεηο όηη θάπνηνη καζεηέο γίλνληαη 

ζύκαηα εθθνβηζκνύ από ζπκκαζεηέο ηνπο;
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Γηα πνηνπο ιόγνπο πηζηεύεηο όηη θάπνηνη (καζεηέο, θαζεγεηέο 

θαη άιινη) δελ αλαθέξνπλ/θαηαγγέιινπλ πεξηζηαηηθά 

εθθνβηζκνύ πνπ αληηιακβάλνληαη;
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ΕΡΩΣΗΗ 6η

Αλ έλαο καζεηήο ραζηνπθίζεη κηα κέξα 

ζπκκαζεηή ηνπ πάλσ ζε ηζαθσκό ηνπο, ζα 

ην ραξαθηήξηδεο σο ζρνιηθό εθθνβηζκό;



ΕΡΩΣΗΗ 7η

Αλ κηα καζήηξηα δηαδίδεη θαηά θαηξνύο 

ςεύηηθεο θήκεο γηα κηα ζπκκαζήηξηα ηεο, ζα 

ην ραξαθηήξηδεο σο ζρνιηθό εθθνβηζκό;



Σε πνηνπο ρώξνπο ζην ζρνιείν (ην δηθό ζνπ ή 

αιινύ) έρεηο δεη λα εθδειώλνληαη πεξηζηαηηθά 

ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ;
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ΕΡΩΣΗΗ 11η

Θα έθαλεο παξέα κε έλα παηδί πνπ εθθνβίδεη 

ζπκκαζεηέο ηνπ;



ΕΡΩΣΗΗ 12η

Θα έθαλεο παξέα κε έλα παηδί πνπ ην έρνπλ 

πεξηζσξηνπνηήζεη όινη νη ππόινηπνη;



ΕΡΩΣΗΗ 13η

Σε πνηνπο ζα αλέθεξεο έλα πεξηζηαηηθό 

ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ πνπ είδεο;



Πώο ζα ήζειεο λα αληηδξάζνπλ νη θαζεγεηέο ζνπ αλ 

έβιεπαλ ή κάζαηλαλ πεξηζηαηηθά ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ;
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Πώο ζα ήζειεο λα αληηδξάζνπλ νη γνλείο ζνπ 

αλ έπεθηεο ζύκα ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ;
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ΕΡΩΣΗΗ 17η

Πηζηεύεηο όηη ζα βνεζνύζε ε ύπαξμε 

ζρνιηθώλ ςπρνιόγσλ ζηελ αληηκεηώπηζε 

ησλ θαηλνκέλσλ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ;



ΕΡΩΣΗΗ 18η

Θα ήζνπλ πξόζπκνο/ε λα εθπαηδεπηείο ώζηε λα 

"δηακεζνιαβείο" κεηαμύ ζπκκαζεηώλ ζνπ πνπ 

εκπιέθνληαη ζε πεξηζηαηηθά ζρνιηθνύ 

εθθνβηζκνύ (ζύηεο- ζύκα) γηα λα ηα βξνπλ 

κεηαμύ ηνπο;



ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΑ

 Oη πεξηζζόηεξνη έθεβνη ηνπ δείγκαηόο καο δήισζαλ 

όηη γλσξίδνπλ πνηα είλαη ηα δηθαηώκαηα ηνπ 

παηδηνύ, όρη όκσο θαη ε λνκνζεζία γηα ην ζρνιηθό 

εθθνβηζκό. 

 Οη πεξηζζόηεξνη παξαδέρηεθαλ όηη έρνπλ δεη 

πεξηζηαηηθά bullying ζην ζρνιείν ηνπο ή αιινύ 

(πξναύιην, ηνπαιέηεο & ηάμε).

 Αλαθνξηθά κε ην αλ κπνξνύλ λα μερσξίζνπλ ηε 

δηαθνξά αλάκεζα ζε έλα πεξηζηαζηαθό βίαην ζπκβάλ 

θαη έλα πξαγκαηηθό πεξηζηαηηθό ζρνιηθήο βίαο θαη 

εθθνβηζκνύ, ζα ιέγακε όηη νη πεξηζζόηεξνη κάιινλ 

δελ θαηαιαβαίλνπλ ηε δηαθνξά. 



 Είλαη αλάγθε νη γνλείο θαη ην ζρνιείν λα κάζνπλ 

ζηα παηδηά λα θαηαδηθάδνπλ κελ ηηο ιάζνο 

ζπκπεξηθνξέο θαη πξαθηηθέο, όρη όκσο θαη ηνπο 

ίδηνπο ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπο, αιιά αληίζεηα 

λα ηνπο δίλνπλ ηελ επθαηξία λα δηνξζσζνύλ 

κέζα ζε κία θνηλσλία αγάπεο θαη νκόλνηαο.

 Οη έθεβνη νη ίδηνη πηζηεύνπλ όηη δελ ζα 

ππέθππηαλ ζηελ πίεζε ηεο νκάδαο θαη ζα 

έθαλαλ παξέα κε θάπνηνλ πεξηζσξηνπνηεκέλν 

(ε πξαγκαηηθόηεηα όκσο απνδεηθλύεη ην 

αληίζεην θαη ζηηο κέξεο καο ππάξρνπλ πνιιά 

παηδηά πνπ βηώλνπλ κνλαμηά θαη πέθηνπλ 

ζύκαηα ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνύ).



 Από ηνπο θαζεγεηέο ηνπο ζα ήζειαλ, όηαλ δνπλ ή 
κάζνπλ γηα έλα πεξηζηαηηθό bullying, λα 
βνεζήζνπλ ην ζύκα, λα αληηδξάζνπλ άκεζα θαη 
δπλακηθά, λα ζπδεηήζνπλ κε ηνλ ζύηε αιιά θαη λα 
ηνλ ηηκσξήζνπλ. 

 Από ηνπο γνλείο ηνπο ζα ήζειαλ, αλ νη ίδηνη 
πέζνπλ ζύκαηα εθθνβηζκνύ, λα ηνπο ζηεξίμνπλ 
θαη λα θαηαγγείινπλ ην πεξηζηαηηθό ζην ζρνιείν 
θαη ζηνπο γνλείο ηνπ ζύηε.

 Θεσξνύλ όηη ζα βνεζνύζε ε ύπαξμε ζρνιηθώλ 
ςπρνιόγσλ

 Επηζπκνύλ λα εθπαηδεπηνύλ ώζηε λα 
δηακεζνιαβήζνπλ κεηαμύ ζπκκαζεηώλ ηνπο πνπ 
εκπιέθνληαη ζε πεξηζηαηηθά ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ 
(ζύηεο-ζύκα) γηα λα ηα βξνπλ κεηαμύ ηνπο. 



Φσηνγξαθίεο από Δπηκέξνπο Γξάζεηο καο

Δπίζθεςε ζηελ Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Παηξώλ 

(Τξίηε, 23-2-2016):

Παξαθνινύζεζε πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν «Βιβλιοερευνητική Εργασία» πνπ

έρεη ζηόρν λα εηζάγεη θαη λα θαζνδεγήζεη ζηελ αλαδήηεζε, εύξεζε θαη

επεμεξγαζία ηνπ πιηθνύ πνπ ππάξρεη ζηε βηβιηνζήθε γηα ηελ εθπόλεζε κηαο

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο.





Δπίζθεςε Δθπξνζώπνπ «Χακόγεινπ ηνπ Παηδηνύ» (31/3/16)

Η υστολόγος, κ. Μαρία Τσονοπούλοσ μας παροσσίασε το Χαμόγελο 

του Παιδιού και μας μίλησε με βιφματικό τρόπο για το υαινόμενο 

της στολικής βίας και τοσ εκυοβισμού.





Εσταριστούμε για την προσοτή σας!


