
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ -ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

1. Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών/προβλημάτων 

επιθετικότητας εντός της σχολικής τάξης/ Διαχείριση τάξης με 

ταυτόχρονη παραβατική συμπεριφορά μέσα στο μάθημα/ 

Προβληματικές συμπεριφορές και τρόποι αντιμετώπισης/ 

Συγκρούσεις μέσα στο τμήμα -διαχείριση -υπερκινητική 

συμπεριφορά 

2. Πώς βοηθάμε τα ήσυχα παιδιά μιας τάξης να παραμένουν ήρεμα 

τη στιγμή που ένα παιδί γίνεται επιθετικό και δεν 

συμμορφώνεται με τις παραινέσεις του εκπαιδευτικού? Και 

μάλιστα μιλάμε για προσχολική ηλικία, όπου υπάρχει ακόμα ο 

σεβασμός... 

3. ΕΚΡΗΞΗ ΘΥΜΟΥ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

 

4.  Τρόποι διαχείρισης επιθετικών μαθητών στο διάλειμμα.  

5. Τρόποι ενδυνάμωσης ομάδας μαθητών που συγκρούονται 

6. Διαχείριση περιστατικών με μη τιμωρητικές  μεθόδους/ Έκτος 

από την συζήτηση με τους μαθητές και τη θετική συμπεριφορά 

μου, πώς μπορώ να αντιμετωπίσω φαινόμενα λεκτικής και 

σωματικής βίας; 

1. Ποιες οι νέοι μέθοδοι παρέμβασης για την καταστολή και 

αποφυγή της παραβατικότητας στο σχολείο;/ Πρακτικοί τρόποι 

διαχείρισης βίαιων περιστατικών στο σχολείο./ Ποιοι 

τρόποι/μέθοδοι υπάρχουν για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση μορφών βίας και εκφοβισμού στο περιβάλλον του 

σχολείου?/ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ -ΠΩΣ ΝΑ 

ΧΕΙΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ-

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ/ 

Πώς αντιμετωπίζει ο σύλλογος και ο διευθυντής τη λεκτική βία 

ενός καθηγητή/καθηγήτριας σε μαθητές και μαθήτριες; Ποια 

βήματα (διοικητικά) πρέπει να γίνουν για να περιοριστεί η 

συνθήκη αυτή; 

 

 



7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ-ΛΥΚΕΙΟ 

8. Ποια αντιμετώπιση ενδείκνυται για περιστατικό άσκησης βίας 

από μαθητή σε μαθητή εκτός σχολικού περιβάλλοντος; " 

 

9. Διαχείριση θυμού. Προτεινόμενοι Τρόποι αντιμετώπισης 

εκφοβισμού από την πλευρά του μαθητή "/ενημέρωση για τον 

τρόπο οργάνωσης της Διαμεσολάβησης και     προετοιμασίας των 

μαθητών - διαμεσολαβητών;  

10. Ένταξη διεμφυλικού μαθητή.    

11. Παρέμβαση εκπαιδευτικού:  νομικές συνέπειες /συνεργασία με 

φορείς 

 

ΒΙΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

1. Μπορούμε να μιλάμε για σχολική βία και εκφοβισμό για παιδιά 

νηπιαγωγείου; Κι αν ναι πως το προσδιορίζετε; Αναφέρετε 

παρακαλώ παραδείγματα. 

2. Τρόποι αντιμετώπισης. Σχολικός εκφοβισμός στο νηπιαγωγείο. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

3. Πως πείθεις ένα γονιό, ο οποίος δυσκολεύεται να αποδεχτεί μια 

προβληματική κατάσταση σε σχέση με το παιδί του;/Πώς 

αντιμετωπίζονται περιστατικά σχολικής βίας όταν οι γονείς δεν 

αναγνωρίζουν την συμπεριφορά του παιδιού τους, με 

αποτέλεσμα να μην επιδιώκεται ουσιαστική επικοινωνία με το 

σχολείο ή το δάσκαλο/α της τάξης;/ Πώς μπορούν να πειστούν οι 

γονείς για την αναγκαιότητα συνεργασίας σχολείου οικογένειας./  

Πώς διαχειριζόμαστε την άρνηση των γονέων - κηδεμόνων στη 

συνεργασία με το σχολείο 

4. Πολλές φορές επιδιώκεται Πώς μπορεί να επιτευχθεί η 

συνεργασία με τους γονείς αλλά  όταν αυτοί σθεναρά 

προσκολλώνται στην άποψη που αυτοί θεωρούν ότι ευνοεί το 

παιδί τους χωρίς ίχνος ενσυναίσθησης. / Πώς μπορούν οι 

εκπαιδευτικοί να πείσουν τους γονείς ότι βρίσκονται στο ίδιο 

στρατόπεδο σε θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των 

παιδιών τους; 



5. Τρόποι αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων και τρόποι 

συνεργασίας γονέων και εκπαιδευτικών 

6.   

7. "Τι ισχύει στην αλλαγή περιβάλλοντος Μαθητού. Τι γινεται όταν 

η βία στρεφεται κατά του καθηγητή; Οταν ο γονέας δεν 

συνεργαζεται…..?" 

8.  Ο ρόλος των γονέων του θύτη 

9. Σε ποιες περιπτώσεις ειδοποιούνται οι γονείς για την παραβατική 

συμπεριφορά των παιδιών τους;  και  Ενίσχυση του ρόλου της 

κοινωνικής πρόνοιας σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό. 

10. Πως προφυλάσσεται ένα παιδί απο τη βίαιη συμπεριφορά χωρις 

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

παιδιά) 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

 

1.   Πώς διαπιστώνουμε εάν υπάρχει cyberbullying και πώς το 

αντιμετωπίζουμε./ Εκφοβισμός στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Ποιος είναι ο ρόλος του σχολείου;/ Ηλεκτρονικός εκφοβισμός - 

Βία μέσω διαδικτυακών εφαρμογών (ΤΙΚ ΤΟΚ, VIBER, κ.λπ.). Ο 

αντίκτυπος στη λειτουργία της σχολικής μονάδας./ Δικτυακός 

εκφοβισμός - πως μπορεί να παρέμβει το σχολείο;   

 

ΠΡΟΛΗΨΗ 

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

 

3. Πως αντιμετωπίζουμε την όλο και εντεινόμενη και 

επαναλαμβανόμενη μη αποδεκτή συμπεριφορά των μαθητών 

μας;/ Τρόποι πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης 

εκφοβισμού μαθητών από εξωσχολικούς παράγοντες 

4. Πως χειριζόμαστε παιδιά με ρατσιστικές ιδέες? Πως εξαλείφεις 

από το μυαλό των παιδιών τη βία? 

5. ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ  ή ΠΑΙΔΙ. 

6. Η ορθή επικοινωνία με τα παιδιά ως μέσο εκτόνωσης της 

συσσωρευμένης οργής τους. 



7. Πώς αντιμετωπίζουμε περιπτώσεις παιδιών που δεν έχουν 

συναίσθηση των πράξεών τους; Νομίζουν δηλαδή ότι δεν έχουν 

κάνει κάτι μεμπτό και ότι η συμπεριφορά τους είναι φυσιολογική. 

8. Πώς δημιουργούμε κλίμα συμμετοχής και συμπερίληψης στην 

τάξη; 

9. Προτεινόμενες καλές πρακτικές στην προσπάθεια βελτίωσης των 

σχέσεων μεταξύ μαθητών εντός και εκτός ταξης 

10. Πώς θα «αποκαλυφθεί» το κλειδωμένο συναίσθημα και η 

μηδενική αντίδραση των θυμάτων που αισθάνονται ότι αυτή 

είναι η φυσιολογικότητα;/ Να ακούγεται το πρόβλημα και να μην 

σκεπάζεται. 

11. Προαιρετική? η συνεχιζόμενη επιμόρφωση-υποστήριξη 

εκπαιδευτικών σε ψυχοκοινωνικά θέματα που αφορούν τους 

ίδιους και τους μαθητές; 

 

 

ΑΙΤΙΑ- ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΒΙΑΣ 

 

1. "Πως μπορώ να αναγνωρίσω ότι το παιδί δέχεται bullying?    

2. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενδοσχολικης βίας  

3. ΣΗΜΕΙΑ- ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΠΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝ 

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΒΙΑΣ - ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΥ 

ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΟΥΝ 

12.  Διάκριση των μορφών σχολικής βίας και εκφοβισμού/ Διάκριση 

φαινομένων παραβατικής συμπεριφοράς/σχολικού εκφοβισμού 

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

μορφή βίας από καθηγητές προς μαθητές;  

14.  "Πολλές φορές το bullying δεν είναι ξεκάθαρο. Μπορεί να είναι 

ένα σκληρό πείραγμα. Τι κάνουμε τότε; Αν το θύμα είναι 

υπερβολικά ανεκτικό η παθητικό;" 

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

σχολικού εκφοβισμού και πώς μπορώ να το βοηθήσω.  

16.  Σχετικά με τάξεις που έχουν εδραιωθεί οι βίαιες συμπεριφορές 

μεταξύ των συμμαθητών Ποιες μπορεί να είναι οι αιτίες πίσω από 

τέτοιου είδους συμπεριφορές 

17.  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 /πώς μπορούμε εμείς ως γονείς να εφοδιάσουμε τα 

παιδιά μας για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο 

αυτό δρόμο; 

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

συμπεριφορά του παιδιού, που υποδηλώνουν ότι το παιδί έχει 

υποστεί σχολικό εκφοβισμό? 

19. Πολλές φορές όταν μιλάμε στους γονείς για τα παιδιά τους, ιδίως 

για ζητήματα συμπεριφοράς, αρνούνται να το δεχτούν και 

προσπαθούν όχι μόνο να τα δικαιολογήσουν αλλά και να τα 

συμβουλεύσουν να αντιδράσουν με βία. Πώς μπορεί να 

ξεπεραστεί κάτι τέτοιο;  

20. Ποιοι είναι οι πιο επιτυχημένοι τρόποι αντιμετώπισης της 

σχολικής βίας; Πώς αντιμετωπίζεται με επιτυχία η άρνηση 

συνεργασίας των γονέων με το σχολείο; 

21. Πώς μπορεί να επιτευχθεί συνεργασία με τους γονείς με 

δεδομένο ότι είναι απρόθυμοι και αρνητικοί; 

22. Πώς συμμετέχουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί στη μέθοδο της 

Επανορθωτικής Δικαιοσύνης  

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

2. Μαθητής δημοτικού δέχεται λεκτική κ σωματική βία από 

συμμαθητή του κατ' επανάληψη στη διάρκεια της φοίτησής του 

(θύμα). Το ίδιο και κάποιοι άλλοι μαθητές. Ο συμμαθητής (θύτης) 

φαίνεται να προέρχεται από οικογενειακό περιβάλλον που να 

επικροτεί την στάση ότι οι διαφορές μπορούν να επιλυθούν κ με 

χρήση βίας. Ποια πρέπει να είναι η δέουσα αντιμετώπιση του 

σχολείου σε κάθε επίπεδο (τάξης/δασκάλου, 

ψυχολόγου/κοινωνικού λειτουργού, διεύθυνσης σχολείου, 

συντονιστή εκπαίδευσης, συνεργασίας με γονείς, κλπ) για την 

αντιμετώπιση του φαινομένου σύμφωνα και με την νομοθεσία; 

Πόσο γρήγορα πρέπει να είναι τα αντανακλαστικά του σχολείου 

για την πρόληψη/αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων; 

3. Υπερκινητικός μαθητής σε τάξη. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, να 

εστιάσει το βλέμμα στον καθηγητή, να καθίσει στην καρέκλα του 



ολόκληρη τη διδακτική ώρα, ενοχλεί συστηματικά τους 

συμμαθητές του. Πώς αντιμετωπίζεται; 

4. ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΕΓΝΩΣΜΕΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΧΤΥΠΑ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕ ΒΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΜΑΘΗΤΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΝ 

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

5. Περίπτωση κακοποιημένου μαθητή που λειτουργεί ως θύτης στο 

σχολικό περιβάλλον 

6. ΕΚΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΠΟΥ 

ΒΙΩΝΕΙ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΕΝΘΟΣ  ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ (ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΓΟΝΕΑ) 

7. "Μελέτη περίπτωσης Γενικό Λύκειο: Μαθητές και μαθήτριες σε 

ένα τμήμα αισθάνονται και βιώνουν καθημερινά λεκτική και 

άλλων μορφών βία από συμμαθητές τους, συχνά συγκαλυμένη 

και σταθερή. Η επιλογή που τα θύματα έχουν κάνει είναι η σιωπή 

και η υπομονή. Φοβούνται αλλά δεν πιστεύουν ότι έχουν ή θα 

έχουν τ η στήριξη ούτε από το σχολείο ούτε από τους γονείς. 

Αποσύρονται από τη συμμετοχή τους στο μάθημα και 

αποφεύγουν σταδιακά να συμμετέχουν. Θύματα και 

παρατηρητές έχουν γίνει ένα. Οι καθηγητές αναγνωρίζουν ότι 

κάτι συμβαίνει αλλά δεν προλαβαίνουν να βγάλουν την ύλη και 

επιλέγουν να προχωρούν με τους ελάχιστους μαθητές που 

συμμετέχουν. Μια ήσυχη, νεκρή τάξη, βολική για διδασκαλία 

αλλά σαν καζάνι που βράζει. 

8. Οι γονείς επεμβαίνουν στο σχολείο και σε περιστατικά με το 

παιδί τους δε δέχονται ότι φταίει σε καμία περίπτωση και 

ισχυρίζονται ότι οι εκπαιδευτικοί το χουν βάλει στο μάτι. Ποιες οι 

πιο κατάλληλες ενέργειες; 

9. Άλλο περιστατικό. Παιδί με συμπεριφορά  παραβατική 

μεταφέρει στη μητέρα αλλιώς τα γεγονότα και η μητέρα 

παρουσιάζεται στο σχολείο και λέει ότι πιστεύει το παιδί γιατί το 

χει μεγαλώσει σωστά και ξέρει τον χαρακτήρα του. Πατέρας δεν 

υπάρχει. Ποιες οι κατάλληλες ενέργειες;" 

10. Σχεδόν πάντα πίσω από τις προβληματικές συμπεριφορές των 

μαθητών βρίσκονται προβληματικοί γονείς που αδυνατούν να 

επικοινωνήσουν και να αντιληφθούν το πρόβλημα του παιδιού 

τους και να βοηθήσουν. Τι παραπέρα μπορεί να γίνει από 



πλευράς σχολείου πέρα από την ενημέρωση και την μάταια και 

με άλλους όρους συζήτηση; 

11. Πώς θα μπορούσε να αλλάξει η κουλτούρα του σχολείου και να 

γίνει πιο δημοκρατική και αλληλέγγυα, μετά από χρόνια 

προβληματικής λειτουργίας σε παιδαγωγικά θέματα (αδιάφοροι 

καθηγητές, φόρτος εργασίας, σιωπηλή παραίτηση, ελλιπής και 

ευθυνόφοβος διευθυντής κτλ); 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 

12.  Βία μεταξύ μαθητών (που εκφράζεται κυρίως λεκτικά και, συχνά, 

υφίσταται από τις γυμνασιακές τάξεις), "προβληματική" 

συμπεριφορά προς τους εκπαιδευτικούς (άρνηση συνεργασίας ή 

συμμόρφωσης προς τον σχολικό κανονισμό, ψέματα) και προς 

τους συμμαθητές τους ( αντίληψη ότι μπορούν να 

"οικειοποιούνται"  αντικείμενα που ανήκουν σε άλλους, με τη 

δικαιολογία ότι "αυτό είναι κοινωνικά αποδεκτό, αφού συμβαίνει 

συχνά εκτός του σχολικού χώρου).  

13. "α) πίεση των συνομηλίκων σε παραβατική συμπεριφορά 

/αποκλιμάκωση 

β) παροξυσμοί βίας μαθητών με ασταθή ψυχοσύνθεση 

/εκμετάλλευση και χειριστική συμπεριφορά από συμμαθητές 

/αποκλιμάκωση 

γ) ο συσχετισμός διεκδίκησης ηγετικών ρόλων στις μαθητικές 

κοινότητες /επίδειξης σωματικής και λεκτικής βίας  προς 

συμμαθητές και καθηγητές /διευθέτηση 

δ) μίμηση προτύπων παραβατικότητας και βίας που 

προβάλλονται από τα ΜΜΕ ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

/διαχείρισης) ο φαύλος κύκλος της επαναλαμβανόμενης βίαιης 

συμπεριφοράς ως εξαρτημένο αντανακλαστικό και η 

αντικατάστασή του /διαχείριση συναισθημάτων-

διαπραγμάτευση" 

14. "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 παρεμβάσεις συμβούλων και ψυχολόγων με 

σκοπό την πρόληψη στο ομαδικό-συστημικό πλαίσιο της τάξης". 

 


