
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΟΝΕΩΝ 

 

ΑΙΤΙΑ 

1. Τοποθέτηση για την συνήθη πρακτική των γονέων να 

επηρεάζουν τα παιδιά τους στο ποιές παρέες θα έχουν σύμφωνα 

με τα δικά τους κοινωνικοπολιτικά κριτήρια προκαλώντας 

διχαστικές και βίαιες συμπεριφορές από τα παιδιά τους.  

2. Μήπως υπάρχει λεκτική βία και από καθηγητές ή κάποια άλλη 

μορφή βίας από καθηγητές προς μαθητές;  

3. Ποιοι τρόποι/μέθοδοι υπάρχουν για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση μορφών βίας και εκφοβισμού στο περιβάλλον του 

σχολείου?" 

4. Να ακούγεται το πρόβλημα και να μην σκεπάζεται  

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΑΣ- ΠΡΟΛΗΨΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

5. Τρόπους πρόληψης κ αντιμετώπισης της σχολικής βίας  

6. Τρόποι πειθαρχίας οργάνωσης αυτοπεποίθησης μαθητών για 

επίτευξη στόχων 

7. Συμπεριφορά γονέων προς παιδιά που είναι ευαίσθητα και 

δέχονται περίεργες συμπεριφορές.  Συμπεριφορά προς γονείς 

που δεν ασχολούνται με τα παιδιά τους και αρνούνται να δουν 

το πρόβλημα.  

8. Συμπεριφορά γονέων προς τα παιδιά όταν το δικό τους παιδί 

είναι λάθος και δεν το παραδέχεται ο ίδιος ο γονέας. 

9. Πως προφυλάσσεται ένα παιδί από τη βίαιη συμπεριφορά χωρίς 

τη στοχοποίηση του θύτη.( φυσικά όταν θύτης και θύμα είναι 

παιδιά) 

10. Πώς μπορώ να μάθω στο παιδί μου τον σεβασμό προς όλους 

11. Τρόπους αντιμετώπισης και σαν μονάδα και σαν ομάδα αλλά και 

τι περιθώριο έχει να κινηθεί η σχολική μονάδα και οι διευθυντές" 

12. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ  

13. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

14. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ Ή ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ 

ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ Ή ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΗΝ 

ΠΡΟΚΑΛΕΙ 

15. Πως μπορούμε εμείς ως γονείς να εφοδιάσουμε τα παιδιά μας 

για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο αυτό δρόμο; 

16. "Έμμεσες συμπεριφορές βίας ( μεταξύ των μαθητών , από τους 

μαθητές προς τους καθηγητές , από τους καθηγητές προς τους 

μαθητές), π.χ. τιμωρητική στάση σχολείου απέναντι σε τμήμα με 

αποκλεισμό όλου του τμήματος από εκπαιδευτικές δράσεις-

εκδρομές (υπεργενίκευση αρνητικής στάσης ), συνειδητή ή μη η 

επιλεκτική στάση-προτίμηση και απόρριψη( μη ισότιμη στάση 

)προς τους μαθητές . 

17. Προαιρετική? ή συνεχιζόμενη επιμόρφωση-υποστήριξη 

εκπαιδευτικών σε ψυχοκοινωνικά θέματα που αφορούν τους 

ίδιους και τους μαθητές 

18. Παρεμβάσεις συμβούλων και ψυχολόγων με σκοπό την πρόληψη 

στο ομαδικό συστημικό πλαίσιο της τάξης," 

19. "Πώς συμμετέχουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί στη μέθοδο της  

Επανορθωτικής Δικαιοσύνης  

20. α) Πως (ως ενήλικας) αντιμετωπίζεις παιδιά που φέρονται βίαια 

προς το παιδί σου, χωρίς να καταφύγεις και ο ίδιος σε 

εκφοβισμό, αν δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με τους γονείς 

του/της. β) Τι συμβουλεύω το παιδί μου να κάνει όταν κάποια 

παιδιά υποκινούν συστηματικά "επιθέσεις όχλου" υπό το 

πρόσχημα βοήθειας/υποστήριξης τρίτου ατόμου και ο/η 

επιβλέπων εκπαιδευτικός αγνοεί ή ενισχύει την συμπεριφορά. 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ- ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΒΙΑΣ 

21. Πως μπορώ να καταλάβω αν το παιδί μου είναι θύτης ή θύμα 

σχολικού εκφοβισμού και πώς μπορώ να το βοηθήσω.  

22. "Πώς μπορεί ο γονέας να αναγνωρίσει τα στοιχεία στην 

συμπεριφορά του παιδιού, που υποδηλώνουν ότι το παιδί έχει 

υποστεί σχολικό εκφοβισμό? 

23. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενδοσχολικής  βίας .... 

24. "Πως μπορώ να αναγνωρίσω ότι το παιδί δέχεται Bullying?    


