
Σχολικό έτος 2013-14 

Τίτλος προγράµµατος: Eφη-βία και Σχολικός Εκφοβισµός 

Υπεύθυνη καθηγήτρια:  Σίνη  Άννα    ΠΕ 13 

 

Σκοπός της ερευνητικής εργασίας: Να κατανοήσουν οι µαθητές/τριες  

τη βία και το σχολικό εκφοβισµό ως δύο διαφορετικά φαινόµενα 

παραβατικής συµπεριφοράς εφήβων µε κοινό παρανοµαστή την 

έλλειψη σεβασµού στο διαφορετικό ¨άλλο¨ δηλαδή ως έλλειµµα 

δηµοκρατίας.                       

                                                 Α΄τετράµηνο 

Μαθητές/τριες: Αλογδιανάκης Μιχαήλ, Βασιάδης Αντώνιος, 

Βουλγαράκης Μάριος-Φοίβος, Γεωργάκη Χρυσάνθη-Νεκταρία, Γιαλούρη 

Μαρία-Ελένη, ∆ιαµαντιδάκης Ιωάννης, Εύλο Αθανάσιος, Ισµαλάτι 

Μαίρη, Καµπίλι Άννα, Καρακάντζος Παναγιώτης, Καραντάκου Κλάϊντι, 

Κούτρα Ξανθή, Κωνσταντοπούλου Βασιλική – Άννα, Λεοντιάδου Μαρία, 

Νέτη Κωνσταντίνα, Πέγκας Θεοφάνης, Πετεινάκη Μαρκέλλα, Τσότσου 

Βαρβάρα.  

Οι µαθητές/τριες χωρίστηκαν σε τέσσερεις υποοµάδες και ασχολήθηκαν 

µε τα υποθέµατα:  1. Εφηβεία (χαρακτηριστικά, ψυχολογία, δικαιώµατα,            

                                   υποχρεώσεις) – Βία. 

        2. Αίτια, Μορφές Σχολικού Εκφοβισµού. 

                                3. Εµπλεκόµενα µέρη: o έφηβος που εκφοβίζει, ο     

                                   έφηβος που εκφοβίζεται, οι παρατηρητές. 

                                4. Πρόληψη/Αντιµετώπιση: ο ρόλος των µαθητικών   

                                   κοινοτήτων, των καθηγητών, των γονέων. 

Κάθε υποοµάδα παρέδωσε:  - Γραπτή έκθεση της ερευνητικής εργασίας                

                                           που προσεγγίζει περιγραφικά, κριτικά το δικό     

                                            της   υπόθεµα.         



- Τέχνηµα (ζωγραφική, ποίηµα, παιχνίδι ρόλων). 

Όλες οι υποοµάδες:        βοήθησαν στη δηµιουργία ερωτηµατολογίου. 

 

Παρουσίαση :           Στις 6/3/14 ηµέρα κατά της βίας και του σχολικού  

                                   εκφοβισµού σε αντίστοιχη εκδήλωση του σχολείου 

                                   Μέρος της παρουσίασης αποτελούν το ποίηµα κ 

                                   το PowerPoint(Κ. Νέτη). 

 

                                     Β΄ τετράµηνο 

Μαθητές/τριες: Αλογδιανάκης Μιχαήλ, Βασιάδης Αντώνιος, Γιαλούρη 

Μαρία-Ελένη, ∆ιαµαντιδάκης Ιωάννης, Ισµαλάτι Μαίρη, Κούτρα Ξανθή,  

Λιουµπίνσκαγια ∆ήµητρα – Νικόλ, Νέτη Κωνσταντίνα, Πέγκας 

Θεοφάνης, Πετεινάκη Μαρκέλλα, Ταταρέα Ειρήνη, Τσάτσου Βασιλική, 

Τσιρώνη Παναγιώτα, Τσότσου Βαρβάρα, Χατζηδάκη Στυλιανή- Μαρία, 

Χατζηθεοδώρου Χριστίνα.  

Η οµάδα λειτούργησε σε νέα σύνθεση, λόγω των αυξηµένων 

προτιµήσεων των µαθητών/τριων στην αρχή της χρονιάς. 

Στην διάρκεια του Β΄τετραµήνου ασχοληθήκαµε: 

1. Με την επεξεργασία του ερωτηµατολογίου. 

2. Με την προετοιµασία και την επίσκεψη στο Γυµνάσιο - Λύκειο 

ΕΚΚΝ Αυλώνα (6/5/14). 

 

                                   Ερωτηµατολόγιο 

Οι µαθητές/τριες χωρίστηκαν σε υποοµάδες και ασχολήθηκαν µε:  

           α.   Τη διανοµή ερωτηµατολογίου σε 60 µαθητές/τριες  µας των 

Α, Β και Γ Λυκείου ( 34 αγόρια και 26 κορίτσια). 

           β. Την επεξεργασία των δεδοµένων, τη δηµιουργία 

διαγραµµάτων. 

Όλες οι υποοµάδες : µετά από συζήτηση κατέληξαν σε διαπιστώσεις 



                                  ∆ιαπιστώσεις  µαθητών/τριων 

ΑΓΟΡΙΑ  

1. Στην ερώτηση που δέχτηκαν οι µαθητές/τριες  εάν έχουν υποστεί  

από τους συµµαθητές/τριες  τους οποιαδήποτε µορφή βίας,  φαίνεται  

πως : 

 

Σπάνια έως  ποτέ δεν έχουν δεχτεί σωµατική και λεκτική βία,  όσον 

αφορά στη σεξουαλική παρενόχληση οι περισσότεροι δεν απάντησαν 

ενώ οι υπόλοιποι απάντησαν πως ποτέ δεν έχουν δεχθεί. Επίσης 

φαίνεται πως υπάρχουν προκαταλήψεις ακόµα σε σχέση µε την 

καταγωγή τους ή το φύλο τους , αναφέρθηκε επίσης ότι σπάνια 

υπάρχουν κλοπές .  

Η ηλεκτρονική βία δεν αφορά τους σηµερινούς µαθητές. 

 

2. Στην ερώτηση εάν οι ίδιοι εκφοβίζουν  φαίνεται πως: 

 

Εκείνοι δεν ασκούν σωµατική βία όµως καµιά φορά ασκούν λεκτική. 

Επίσης δεν υπάρχουν περιστατικά διάδοσης φήµης , αποκλεισµού από 

την παρέα και σεξουαλικής παρενόχλησης . 

 

3.  Στην ερώτηση πως νιώθουν όταν κάνουν πράξεις όπως αυτές 

απάντησαν ότι: 

 

∆ε νιώθουν ευχάριστα ή δυσάρεστα , όµως νιώθουν ενοχή. 

 

4.   Όταν ερωτηθήκαν σχετικά µε την οικογένειά τους απάντησαν: 

 

Πως εισπράττουν  από την οικογένειά τους πολλή  αγάπη , καθόλου 

βοήθεια στα µαθήµατα, οι µισοί εισπράττουν χρήµατα ενώ οι άλλοι µισοί 

όχι, επίσης µεγάλη παρακίνηση για µελλοντικά σχέδια και πολλή 

επικοινωνία. 

 

 

5.    Στην ερώτηση εάν νοµίζουν ότι οι άλλοι τους συµπεριφέρονται 

δίκαια απάντησαν: 



 

Πως  πιο δίκαια τους φέρονται οι γονείς τους , οι συµµαθητές, οι 

δάσκαλοι και γενικά οι άνθρωποι που συναναστρέφονται. 

 

6.    Στην ερώτηση εάν είναι ικανοποιηµένοι µε τους ίδιους απάντησαν: 

 

Ότι  νιώθουν αποδοχή και σε µεγάλο βαθµό νιώθουν καλά τόσο µε την 

εµφάνιση τους όσο και µε την εξωτερική τους εµφάνιση. 

 

7.     Στην ερώτηση που αφορά στα συναισθήµατά τους µετά από ένα 

περιστατικό βίας απάντησαν: 

 

Ότι  τα συναισθήµατά τους µετά από ένα περιστατικό βίας στο σχολείο, 

βασικά είναι απογοήτευση  και στενοχώρια ενώ σε µικρό βαθµό 

προκαλεί κατάθλιψη. 

 

8.     Στην ερώτηση σχετικά σε ποιον απευθύνονται όταν γίνονται 

θύµατα κάποιου είδους βίας απάντησαν : 

Πως όταν έγιναν θύµα κάποιας µορφής βίας οι πρώτοι που 

απευθύνθηκαν ήταν η παρέα τους , οι γονείς τους, ο διευθυντής, ενώ 

αρκετοί κλείστηκαν στον εαυτό τους. 

 

9.    Στην ερώτηση εάν έχουν παρατηρήσει κάποια σκηνή βίας : 

Οι περισσότεροι απάντησαν πως έχουν παρατηρήσει κάποιο σκηνικό 

βίας ενώ  ελάχιστοι  δεν έχουν παρατηρήσει κάποια µορφή βίας. 

 

10.     Στην ερώτηση σχετικά µε την αντίδρασή τους στο σκηνικό βίας : 

Ένα µεγάλο ποσοστό απάντησε πως έχουν βοηθήσει το θύµα 

παίρνοντας την θέση του ενώ   ελάχιστοι  αδιαφόρησαν. 

 

11.    Στην ερώτηση ποια ήταν τα συναισθήµατά τους  :  

 



Οι περισσότεροι απάντησαν πως ένιωσαν λύπη και σε ένα µικρότερο 

ποσοστό δήλωσαν πως αδιαφόρησαν για το περιστατικό. 

 

12.    Στην ερώτηση που έχουν παρατηρήσει φαινόµενα βίας : 

Σχεδόν όλοι παρατήρησαν κάποιο σκηνικό βίας στο προαύλιο και σε 

µικρότερο ποσοστό στις τουαλέτες, διαδρόµους, αίθουσες. 

 

13.    Όταν ερωτήθηκαν σε ποιο βαθµό παρεµβαίνουν οι 

καθηγητές/τριες  σε τέτοια περιστατικά : 

Γενικά φαίνεται πως οι καθηγητές/τριες  παρεµβαίνουν όταν συµβαίνουν 

περιστατικά βίας στο σχολείο. 

 

14.    Στην ερώτηση ποια είναι η πιο συχνή αντίδραση αντιµετώπισης  : 

Οι περισσότεροι απάντησαν πως οι θύτες είτε τιµωρούνται είτε 

αποβάλλονται ενώ ένα εξίσου µεγάλο ποσοστό απάντησε πως γίνεται 

διάλογος µε τον θύτη από τους υπεύθυνους. 

 

15.     Στην ερώτηση ποια είναι κατά την γνώµη τους τα µέτρα που 

πρέπει να ληφθούν για να αισθάνονται ασφάλεια στο σχολείο  : 

Ένα µεγάλο ποσοστό πιστεύει πως οι µαθητές/τριες  πρέπει να 

ενδιαφέρονται και να εκπαιδεύονται να λύνουν ειρηνικά τις διαφορές  

τους. 

 

16.     Στην ερώτηση εάν θεωρούν ότι η συνεργασία 15µελών και 

5µελών θα βοηθήσει στην πρόληψη περιστατικών βίας : 

Με βάση τις απαντήσεις τον µαθητών φαίνεται πως το 5µελές και το 

15µελές δε βοηθούν  στην πρόληψη περιστατικών βίας. 

 



17.    Στην ερώτηση αν  τα ενδοσχολικά προγράµµατα βοηθούν στην 

µείωση των φαινοµένων βίας  : 

Φαίνεται πως ούτε τα προγράµµατα του σχολείου δε συµβάλουν στην 

µείωση φαινοµένων βίας. 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

1.    Στην ερώτηση που δέχτηκαν οι µαθήτριες  εάν έχουν υποστεί  από 

τους  συµµαθητές/τριες  τους  οποιαδήποτε µορφή βίας,  φαίνεται  πως: 

 

∆εν απάντησαν  όσον αφορά στη σεξουαλική παρενόχληση ενώ οι άλλες 

απαντήσεις ήταν αρνητικές . ∆ε φαίνεται να υπάρχει  ούτε λεκτική ούτε 

σωµατική βία , καθώς λίγα είναι τα περιστατικά προκαταλήψεων  και 

ηλεκτρονικής παρενόχλησης. 

 

2.    Στην ερώτηση εάν οι ίδιες εκφοβίζουν  φαίνεται πως: 

 

Από τις απαντήσεις φάνηκε ότι  τα κορίτσια σε ελάχιστο βαθµό 

παρενοχλούν και εκφοβίζουν τους συµµαθητές τους και δε διαδίδουν 

φήµες. 

 

3.    Στην ερώτηση πως νιώθουν όταν κάνουν πράξεις όπως αυτές 

απάντησαν ότι: 

 

Φαίνεται πως  τις περισσότερες φορές  δε νιώθουν τίποτα ενώ σπάνια 

νιώθουν ενοχή ή ικανοποίηση για εκδίκηση. 

 

4.    Όταν ερωτηθήκαν σχετικά µε την οικογένειά τους απάντησαν: 

 

Ότι  εισπράττουν πολλή  αγάπη από την οικογένειά τους και παρακίνηση 

για µελλοντικούς στόχους, επίσης οι περισσότερες και χρήµατα, ρούχα ή 

δώρα και πολλή επικοινωνία. 

 

5.    Στην ερώτηση εάν νοµίζουν ότι οι άλλοι τους συµπεριφέρονται 

δίκαια: 

 

Τα περισσότερα κορίτσια απάντησαν πως τα άτοµα που τους 

συµπεριφέρονται πιο δίκαια είναι οι γονείς, οι άνθρωποι γενικά γύρω 



τους όπως επίσης οι συµµαθητές/τριες  τους, τα άτοµα τα οποία έρχονται 

σε επαφή και οι καθηγητές/τριες. 

 

6.     Στην ερώτηση εάν είναι ικανοποιηµένες  µε τον εαυτό τους: 

 

Γενικά δείχνουν να µην έχουν προβλήµατα µε την εικόνα τους,  την 

αποδοχή από τους συνοµήλικους τους ή ακόµα και από την επίδοση 

τους στο σχολείο. 

 

7.     Στην ερώτηση που αφορά στα συναισθήµατά τους  µετά από ένα 

περιστατικό  βίας : 

 

Τα περισσότερα κορίτσια απάντησαν πως νιώθουν πιο πολύ 

στενοχώρια,  απόγνωση,  απελπισία και απογοήτευση  ενώ δεν έχουν  

τάση προς κατάθλιψη και αυτοκτονία. Σε µικρότερο ποσοστό νιώθουν 

φόβο ή  κλείνονται   στον εαυτό τους. 

 

8.     Στην ερώτηση σχετικά σε ποιον απευθύνονται όταν γίνονται 

θύµατα κάποιου είδους βίας : 

Απάντησαν πως σε πολύ  µεγάλο  ποσοστό ότι δεν απευθύνονται σε 

κάποιον αρµόδιο του σχολείου ενώ προτιµούν να µιλήσουν στην παρέα 

τους ή στους γονείς τους παρά σε κανέναν. 

 

9.     Στην ερώτηση εάν έχουν παρατηρήσει κάποια σκηνή βίας : 

Ένα τεράστιο ποσοστό µας λέει πως έχει παρατηρήσει  κάποια σκηνή 

βίας ενώ µόλις τρεις απάντησαν πως δεν έχουν γίνει ποτέ παρατη-

ρήτριες. 

 

10.     Στην ερώτηση σχετικά µε την αντίδρασή τους στο σκηνικό βίας : 



Οι περισσότερες απάντησαν πως είτε αδιαφόρησαν για το συµβάν είτε 

προσπάθησαν να βοηθήσουν το θύµα. Πολύ µικρό  λέει πως πήρε  τη 

θέση του θύτη ή δεν έκανε  τίποτα. 

 

11.    Στην ερώτηση ποια ήταν τα συναισθήµατά τους  :  

Το µεγαλύτερο ποσοστό απάντησε πως ένιωσε λύπη ενώ καµία δεν 

απάντησε πως ένιωσε ικανοποίηση σε κάποιο περιστατικό βίας. 

Ελάχιστες  αισθάνθηκαν φόβο και αποτροπιασµό. 

 

12.     Στην ερώτηση που έχουν παρατηρήσει φαινόµενα βίας : 

Σχεδόν όλες απάντησαν πως παρατήρησαν κάποιο σκηνικό βίας στο 

προαύλιο ενώ ένα πολύ µικρό ποσοστό απάντησε στους διαδρόµους και 

στις τουαλέτες. 

 

13.     Όταν ερωτήθηκαν σε ποιο βαθµό παρεµβαίνουν οι 

καθηγητές/τριες  σε τέτοια περιστατικά : 

Οι περισσότερες απάντησαν πως οι καθηγητές/τριες  δεν παρεµβαίνουν 

πάντα  ενώ σε ένα πολύ µικρό ποσοστό απάντησαν πως δεν 

παρεµβαίνουν ποτέ. 

 

14.    Στην ερώτηση ποια είναι η πιο συχνή αντίδραση αντιµετώπισης  : 

Ένα µεγάλο ποσοστό πιστεύει πως γίνεται διάλογος µε το  µαθητή/τρια  

ενώ η αποβολή και η τιµωρία δε  θεωρούνται και από τις πιο συχνές 

µεθόδους  αντίδρασης φαινοµένων βίας. 

 

 

 

 



 

 

 

15.     Στην ερώτηση ποια είναι κατά την γνώµη τους τα µέτρα που 

πρέπει να ληφθούν για να αισθάνονται ασφάλεια στο σχολείο  : 

 Οι περισσότερες απάντησαν πως οι µαθητές/τριες  πρέπει να 

εκπαιδεύονται µε ειρηνικά µέσα να λύνουν µόνοι/ες  τους τις διαφορές 

τους. Ένα εξίσου µεγάλο ποσοστό απάντησε πως οι υπεύθυνοι/ες  του 

σχολείου πρέπει να γίνουν πιο αυστηροί ενώ αρκετοί/ες  ακόµα 

πιστεύουν πως πρέπει να τηρούνται οι κανονισµοί του σχολείου. 

 

16.     Στην ερώτηση εάν θεωρούν ότι η συνεργασία 15µελών και 

5µελών θα βοηθήσει στην πρόληψη περιστατικών βίας : 

Σχεδόν κανένας δεν πιστεύει πως η συνεργασία των 15µελών µε τους 

καθηγητές/τριες  µπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη περιστατικών βίας 

παρά µόνο ένα µικρό ποσοστό που λέει πως ίσως µπορεί να βοηθήσει. 

 

17.     Στην ερώτηση εάν  τα ενδοσχολικά προγράµµατα βοηθούν στην 

µείωση των φαινοµένων βίας  : 

Εξίσου µεγάλα είναι τα ποσοστά που πιστεύουν πως τα προγράµµατα 

µπορούν να βοηθήσουν ή µπορεί  και ¨να µην κάνουν καθόλου δουλειά¨. 

Σε µικρότερο ποσοστό λένε πως βοηθούν  έστω και λίγο. 

 

 

 

 

 

 



 

         

         Ενδεικτικά   διαγράµµατα µαθητών/τριων          

εάν έχουν υποστεί βία:

 

 

Προκαταλήψεις λόγω διάκρισης 

φύλου

 

 

Εάν έχ ουν  δεχ τ ε ί  ποτ έ  σεξουαλ ική  

παρενόχ λ ηση

 



 

Όσον αφορά τ ην κλ οπή  αντ ικειµένου

 

Εάν έχ ουν δεχ τ εί  λ εκτ ι κή  β ία

 

Ηλ εκτ ρονική  παρενόχ λ η ση  µέσω ί ντ ερνετ

 



Χτύπησα , κλώτσησα , έσπρωξα συμμαθητή μου

 

 

Διέδωσα ψεύτικες φήμες για κάποιον

 

 

Έβρισα, απείλησα,
κορόιδεψα συμμαθητή μου

 

Απέκλεισα κάποιον από την παρέα/δεν τον άφησα
να συμμετέχει

 



         

                Επίσκεψη στο Γυµνάσιο - Λύκειο ΕΚΚΝ Αυλώνα 

 

     1.    Αφιερώθηκε αρκετός χρόνος στην προετοιµασία της επίσκεψης 

στο Γυµνάσιο – Λύκειο ΕΚΚΝ Αυλώνα. 

        α.   Ενηµέρωση για τη  λειτουργία του σχολείου. 

        β.  ∆ηµιουργία PowerPoint για τη παρουσίαση του σχολείου µας 

στους µαθητές του Γυµνασίου-Λυκείου ΕΚΚΝ Αυλώνα. 

        γ. ∆ηµιουργία ερωτηµατολογίου για θέµατα της δικής τους 

σχολικής πραγµατικότητας. 

       δ.   Συγκέντρωση ενδυµάτων, υποδηµάτων, τηλεκαρτών, γραφικής 

ύλης. 

     2.   Επίσκεψη  

        α.   Παρουσίαση  του Γυµνασίου-Λυκείου ΕΚΚΝ Αυλώνα και των 

προγραµµάτων που υλοποιούνται από το διευθυντή κ. Πέτρο ∆αµιανό. 

        β.   Παρουσίαση (PowerPoint) του σχολείου µας (όπως µας είπε ο 

διευθυντής ήµαστε το µόνο σχολείο που έκανε παρουσίαση  

(PowerPoint). 

        γ. Συζήτηση των µαθητών/τριων µας µε τους µαθητές του 

Γυµνασίου-Λυκείου ΕΚΚΝ Αυλώνα. 

       δ.  Συζήτηση των µαθητών/τριων µας µε τον κ. Πέτρο ∆αµιανό µετά 

την αποχώρηση των µαθητών του Γυµνασίου-Λυκείου ΕΚΚΝ Αυλώνα 

για φαγητό. 

       ε.  Επίσκεψη στους χώρους του Γυµνασίου-Λυκείου ΕΚΚΝ Αυλώνα. 

    στ.  Συνοµιλία των µαθητών/τριων µε τη διευθύντρια του ΕΚΚΝ 

Αυλώνα κ. Μπούκη.  

    3    Λίγες  σκέψεις για την επίσκεψη. 

          Η επίσκεψή µας στο Γυµνάσιο-Λύκειο ΕΚΚΝ Αυλώνα ήταν για 

τους µαθητές/τριες όπως και για τους καθηγητές/τριες µια έντονη 



εµπειρία. Συζητήσαµε για τις συνθήκες διαβίωσης   των µαθητών στη 

φυλακή, καθώς και   τη σηµασία του σχολείου στη ζωή τους,  τη βία, τα 

όνειρά τους, την έλλειψη της οικογένειας που τους οδήγησε στην 

παραβατική συµπεριφορά. 

        Ευχαριστούµε τον κ. Πέτρο ∆αµιανό ∆ιευθυντή του Γυµνασίου-

Λυκείου ΕΚΚΝ Αυλώνα για την ευκαιρία που µας έδωσε καθώς και για 

τον χρόνο που µας διέθεσε, όπως επίσης και τους µαθητές µε τους 

οποίους συζητήσαµε. 

      Φεύγοντας «κρατήσαµε» αυτό που ο κ. ∆αµιανός µας είπε: 

«πηγαίνετε στο σπίτι σας, αγκαλιάστε τους γονείς σας και δώστε τους 

ένα φιλί γιατί όποια διαφωνία και αν έχετε βρίσκονται εκεί κοντά σας». 

 

Παρουσίαση :                        Στις 20/5/14 σε εκδήλωση του σχολείου.  

                                               PowerPoint (Χ. Χατζηθεοδώρου, Α. Σίνη) 

 

 

 

              

                                 

                                

 

      

      

                                                                                                                               

                                                 

 

 

    


