
Γυμνάσιο Αφάντου 

6 Μαρτίου 2021 - Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού 

Μην φοβάσαι! Σπάσε τη σιωπή! 

 

 

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας και Πανελλήνιας Ημέρας κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού 

πραγματοποιήθηκαν διδακτικές παρεμβάσεις σε όλα τα τμήματα του σχολείου μας.  

Λόγω της πανδημίας οι παρεμβάσεις έγιναν εξ αποστάσεως με Webex. Επίσης επειδή η 6η Μαρτίου ήταν Σάββατο 

οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν την εβδομάδα 8–12 Μαρτίου. Για τους μαθητές της Α΄ τάξης αφιερώθηκαν 

δύο διδακτικές ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων έγινε συζήτηση με ενεργή συμμετοχή των μαθητών. 

Συζητήθηκαν τα τρέχοντα γεγονότα βίας που έλαβαν χώρα στην Νέα Σμύρνη ενώ παρουσιάστηκε κείμενο που 

οριοθέτησε την σχολική βία αλλά και την εξάρτηση της από τις άλλες μορφές κοινωνικής βίας, καθώς και τα 

δυσάρεστα αποτελέσματα κάθε μορφής βίας.  

Οι μαθητές στη συνέχεια συμπλήρωσαν ανώνυμα ερωτηματολόγιο (online - Google Forms) με ερωτήσεις για 

πιθανές αντιδράσεις ως παρατηρητές περιστατικού ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού. Εξηγήθηκε στους μαθητές 

ο τρόπος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. Εκτός από τις κλειστού τύπου απαντήσεις οι μαθητές μπορούσαν 

να εκφράσουν και τις δικές τους απόψεις. 

Σχολιάστηκαν οι ανώνυμες απαντήσεις ως προς το ποσοστό αλλά και την πιθανή ορθότητα των απαντήσεων και 

βάση των εντυπώσεων και των απόψεων των μαθητών, ενισχύθηκαν οι γνώσεις τους σχετικά με τις άμεσες 

αντιδράσεις που μπορούν να έχουν ως παρατηρητές ενός περιστατικού ενδοσχολικής βίας.  

Βασικός στόχος της δράσης ήταν τα περιστατικά βίας και εκφοβισμού να σταματούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα 

και χωρίς δυσάρεστα αποτελέσματα. Δόθηκε επίσης ιδιαίτερη αξία στη μετέπειτα λύση των αιτιών που υποκινούν 

περιστατικά βίας, με ενέργειες από τους αρμόδιους καθηγητές, την διοίκηση του σχολείου, τον κοινωνικό 

λειτουργό και την ψυχολόγο του σχολείου. 

Για τους μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης αφιερώθηκε μία διδακτική ώρα πραγματοποιώντας σύντομη παρουσίαση του 

κειμένου και εστιάζοντας στη συμπλήρωση και συζήτηση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου. 

Στις επόμενες σελίδες περιλαμβάνονται το κείμενο που παρουσιάστηκε στους μαθητές, οι ερωτήσεις που 

κλήθηκαν να συμπληρώσουν και οι απαντήσεις τους.     



Κείμενο1 

 
 

(1)  Ενδοσχολική Βία https://www.calameo.com/read/0006474011aae5c7340a4 (accessed Mar 06, 2021). 
 

  



 

 

 

 

Ερωτηματολόγιο μαθητών: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepxcgLP_ikhwjJ2ge8LQd-_V73bImrwt29zbJINp_-EMi4bQ/viewform 

Οι απαντήσεις των μαθητών καταγράφηκαν με μικρό σχολιασμό και διόρθωση κάποιων ορθογραφικών λαθών.    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepxcgLP_ikhwjJ2ge8LQd-_V73bImrwt29zbJINp_-EMi4bQ/viewform


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:  

1η Ερώτηση: 

 

Οι μαθητές σε μεγάλο ποσοστό συμφώνησαν με την άποψη ότι δεν πρέπει ως παρατηρητές ενός περιστατικού να 

μένουμε αμέτοχοι αν και στην πραγματικότητα το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο λόγω αμηχανίας, δισταγμού, φόβου 

και έλλειψη γνώσεων στους λεκτικούς τρόπους αντιμετώπισης των περιστατικών. Εκτός από τις κλειστού τύπου 

απαντήσεις με ναι και όχι, δόθηκαν και οι παρακάτω απαντήσεις ανοικτού τύπου:   

• Ειδοποιούμε κάποιον καθηγητή  

• Εάν δεν σταματήσει μετά από 10 λεπτά πρέπει να βοηθήσουμε  

• Αν δεν είναι πολύ σοβαρό ναι  

• Αν δούμε ότι το συνεχίζει ζητάμε από κάποιον βοήθεια  

• Αν πάει να γίνει κάτι σοβαρό θα προσπαθήσω να κάνω κάτι ώστε να σταματήσει  

• Ανάλογα με τις εντάσεις που θα υπάρχουν εκείνη την ώρα 

• Ανάλογα την κατάσταση, οπότε αν είναι σοβαρή θα επέμβω και θα καλέσω την αστυνομία 

• Ανάλογα το πόσο σοβαρό είναι το περιστατικό 

• Απευθύνομαι σε κάποιον μεγαλύτερο π.χ. Σε κάποιον καθηγητή  

• Δεν το αφήνουμε να σταματήσει μόνο του. Απευθυνόμαστε σε ένα μεγαλύτερο άτομο (ενήλικα). 

• Εγώ θα πήγαινα να τους μιλήσω και θα τους έλεγα αν θα τους άρεσε να τους το κάνουν αυτό 

• Ενημερώνω κάποιον ενήλικα που βρίσκεται κοντά 

• Εξαρτάται από ποσό έντονα μαλώνουν  

• Επεμβαίνουμε το συντομότερο 

• Θα μιλήσουμε με τους καθηγητές 

• θα πάρουμε θέση και θα υπερασπιστούμε τον εαυτό μας ή το άτομο το οποίο περνάει την βία η τον 

εκφοβισμό ανάλογα 

• θα προσπαθούσα να σταματήσω το περιστατικό 

• θα φωνάξω κάποιον καθηγητή 

• Καλύτερα να μιλήσουμε σε κάποιον μεγάλο  

• Όχι γιατί ενδεχομένως η κατάσταση ίσως χειροτερεύσει και καλύτερο θα ήταν να παρέμβει ένας 

εκπαιδευτικός. 

• Όχι, διότι το περιστατικό θα σταματήσει κάποια στιγμή αλλά μπορεί να συνεχιστεί για πολύ καιρό  

• Παίρνουμε την αστυνομία η κάποιον ο οποίος μπορεί να βοηθήσει,  δεν χρειάζεται να μπλεχτούμε στο 

περιστατικό είναι επικίνδυνο. 

• Προσπαθούμε να ηρεμήσουμε την κατάσταση 

• Προσπαθώ να τους χωρίσω  

• Το αναφέρουμε  

• Το λέμε σε κάποιον άλλο σε περίπτωση που μπορεί να κάνει κάτι για να το σταματήσει πχ σε καθηγητή 



2η Ερώτηση: 

 

Με εξίσου μεγάλο ποσοστό έδειξαν ότι έχουν πρόθεση να δώσουν βοήθεια στα εμπλεκόμενα μέρη ώστε να 

σταματήσει το περιστατικό και να μην υπάρξουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Φαίνεται και σε αυτή την ερώτηση ότι 

υπάρχει η πρόθεση και η θέληση από τους μαθητές για βοήθεια, οπότε είναι σημαντικό να καλλιεργηθούν γνώσεις 

και τρόποι άμεσης αντιμετώπισης των περιστατικών βίας και εκφοβισμού από τους παρατηρητές, που συνήθως είναι 

συμμαθητές των εμπλεκόμενων. Τέσσερεις μαθητές/τριες στη βιασύνη τους προφανώς να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο απάντησαν ότι δεν κατάλαβαν την ερώτηση, ενώ δόθηκαν και οι παρακάτω απαντήσεις ανοικτού 

τύπου:   

• Εάν δεν μπορέσουμε να βοηθήσουμε τότε ειδοποιούμε τους καθηγητές ή κάποιον μεγαλύτερο  

• Αν δεν βάζουμε σε κίνδυνο την ζωή μας ή οποιονδήποτε άλλο ναι 

• Αν δούμε ότι τα εμπλεκόμενα μέρη βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση προσπαθούμε να τους σταματήσουμε 

μόνοι ή φωνάζοντας κάποιον καθηγητή.  

• Αφήνουμε τους μεγαλύτερους να το χειριστούν 

• Βοηθάμε το θύμα να απευθυνθεί σε μεγαλύτερους και τον θύτη να λογικευτεί και να μην ενοχλεί το θύμα  

• Δεν θα προσπαθήσουμε εμείς να παράσχουμε βοήθεια, θα φωνάξουμε κάποιον μεγάλο για να τους βοηθήσει  

• Εάν το αξίζει  

• Θα καλέσω τον καθηγητή 

• Με οποιονδήποτε δυνατό τρόπο 

• Μόνο αν κινδυνεύουν 

• Ναι αλλά όχι μόνο το θύμα, διότι κι ο δράστης για να κάνει αυτή την πράξη μπορεί να έχει κάποιο ψυχολογικό 

πρόβλημα, αλλά υπάρχει κι η περίπτωση να το κάνει μόνο επειδή του αρέσει   

• Ναι για να τους βοηθήσουμε ώστε να μην οδηγηθούν σε χειρότερη κατάσταση  

• Ναι και προσπαθώ να μάθω τι έγινε 

• Στο θύμα θα του έδινα βοήθεια 

 

  



3η Ερώτηση: 

 

Στην ερώτηση αν επιδιώκουμε τη συμφιλίωση ζητώντας συγνώμη οι περισσότεροι μαθητές απάντησαν ναι κάτι που 

φαίνεται ότι πιστεύουν πως λύνει το πρόβλημα. Στο σχολιασμό των απαντήσεων όμως τους εξηγήθηκε πως όπως και 

μερικοί συμμαθητές τους αναφέρουν, δεν είναι λύση στο πρόβλημα. Τρία άτομα απάντησαν ότι δεν κατάλαβαν την 

ερώτηση. Δόθηκαν επίσης αρκετές απαντήσεις ανοικτού τύπου. 

• Αν μαλώνουν και οι δύο ναι αλλά αν ο ένας ασκεί μπούλινγκ στον άλλο όχι, γιατί δεν πρέπει το άλλο άτομο 

να ζητήσει συγνώμη, πρέπει μόνο ο θύτης στον άλλο  

• Αν είναι ένα σοβαρό θέμα δεν λύνεται με ένα συγγνώμη 

• Αν συμφωνήσουν τα εμπλεκόμενα μέλη ναι 

• Αν το επιθυμούν εκείνοι ευχαρίστως αλλά δεν νομίζω να είναι αποτελεσματική η συμφιλίωση    

• Αναλόγως τα άτομα που εμπλέκονται  πχ αν είναι φίλες ναι αλλά αν είναι κάποιοι που δεν κάνουν παρέα όχι 

• Απλά μπορώ εγώ για παράδειγμα να πάω και να τους πω να ζητήσουν συγνώμη ο ένας στον άλλον και να 

μην το ξανά κάνουν δεν είναι ανάγκη να γίνουν φίλοι  

• Απλά την απομάκρυνση των δύο ατόμων, ώσπου να ηρεμήσουν και μετά επιδιώκουμε την συμφιλίωση 

• Από την στιγμή που είμαστε φίλοι δεν έπρεπε να το κάνεις  

• Αυτό δεν θα κάνει κάτι μετά το ίδιο θα γίνει  

• Δεν είναι ανάγκη να γίνουν φίλοι, απλώς προσπαθούμε να βρούμε μια λύση 

• Δεν πιστεύω πως πάλι θα βγάλει κάπου, καλύτερα να συζητήσουν αυτά τα δύο άτομα πρώτα γιατί μπορεί να 

γίνεται όλο αυτό. Γιατί μπορεί ένας από τους δύο να μην συμπαθεί τον άλλο η γιατί κάτι μπορεί να έμαθε, 

οπότε καλύτερα αυτά τα θέματα να τα συζητάμε με τον άλλο γιατί μόνο έτσι θα λυθούν 

• Δεν πρέπει να εμπλακούμε. Πρέπει να λύσουν το πρόβλημα μόνοι τους. 

• Εξαρτάται τι έγινε  

• Αν είναι σοβαρό λέμε σε ένα καθηγητή να έρθει 

• Μερικές φορές δεν αρκεί μια λέξη  

• Ναι, αλλά θα το κάνει ένας εκπαιδευτικός, όχι εμείς. 

• Όχι αυτός που φταίει λέει συγνώμη 

• Όχι γιατί και να ζητήσεις συγνώμη δεν μπορεί να διορθώσει τα πράγματα γιατί το έχει κάνει ήδη το άτομο 

και μπορεί να του έχει προκαλέσει  ψυχολογικό τραύμα ή μπορεί να τον έχει τραυματίσει σωματικά  

• Όχι γιατί μπορεί να μην είναι φίλοι. 

• Πρέπει πρώτα να συζητήσουν τα προβλήματα τους και μετά αν είναι σύμφωνοι και οι δύο μπορούν να 

ζητήσουν συγγνώμη 

• Προσπαθούμε να πείσουμε τον θύτη ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό 

• Σίγουρα το θέμα που δημιουργήθηκε με αποτέλεσμα να ασκηθεί βία δεν μπορεί να λυθεί με ένα συγνώμη 

• Συζητάω με τον καθένα προσωπικά και τους αφήνω να συμφιλιωθούν μόνοι τους. Ζητώντας συγνώμη, δεν 

σημαίνει ότι είναι πραγματικό. 

• Τα άτομα μπορούν να έχουν ότι σχέσεις θέλουν μεταξύ τους. Δεν χρειάζεται τα άτομα να είναι πάντα καλά 

μεταξύ τους 



4η Ερώτηση: 

 

Στην παραπάνω ερώτηση ο στόχος ήταν να αντιληφθούν οι μαθητές ότι τα περιστατικά βίας που χρήζουν άμεσης 

παρέμβασης δεν είναι μόνο αυτά στα οποία έχουμε σωματική βία. Σε πολλές περιπτώσεις ένα λεκτικό περιστατικό 

καταλήγει σε σωματική βία. Από τις απαντήσεις των μαθητών φάνηκε ότι οι περισσότεροι μαθητές αντιλήφθηκαν 

ότι όλες οι μορφές βίας και σχολικού εκφοβισμού είναι εξίσου σημαντικές, αν και ένα σχετικά μικρό ποσοστό 

μαθητών 12,7% δεν θεωρεί σημαντικό ένα περιστατικό χωρίς σωματική βία.   

• Αν είναι σοβαρό και απειλούν άτομα ναι  

• Για κανένα λόγο θα γίνει χειρότερο 

• δεν έχει να κάνει με την βία μόνο αλλά και με τον τρόπο που μιλάμε, οπότε δεν θα το αγνοήσουμε 

• δεν έχει σημασία αν είναι σωματική βία ή όχι, ότι και να είναι δεν πρέπει να γίνεται αυτό 

• δεν έχει σημασία αν η βία είναι σωματική η με κάποιον άλλον τρόπο   

• είτε λεκτική είτε σωματική είναι βία και το θύμα χρειάζεται βοήθεια 

• θα το αγνοήσω όταν δεν λένε βαριές κουβέντες 

• θα το αγνοούσα αν δεν ήταν κάτι σημαντικό   

• Κάποιες φορές ΝΑΙ και κάποιες ΟΧΙ 

• ότι και να γίνει παρεμβαίνουμε 

• Όχι βέβαια γιατί υπάρχουν πολλά είδη βίας οπότε μπορούμε να βοηθήσουμε  

• όχι πρέπει πάντα να υπερασπιζόμαστε τον άλλο και τον εαυτό μας γιατί δεν πρόκειται κανένας άλλος να το 

κάνει και αλλιώς υπάρχει περίπτωση να μην σταματήσει 

• Το γεγονός ότι δεν εμπεριέχεται σωματική βία δεν σημαίνει ότι δεν είναι κάτι σημαντικό, κάθε είδος βίας 

είτε ψυχολογική, είτε λεκτική, είτε και σωματική, είναι σημαντική και δεν θα πρέπει να αγνοείται 

• Φέρνουμε δάσκαλο 

 

  



5η Ερώτηση: 

 

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σε πολύ μεγάλο ποσοστό φάνηκε να είναι μία αποδεκτή βοήθεια στα περιστατικά 

ενδοσχολικής βίας. Μερικοί μαθητές όμως έχουν αντίθετη άποψη. Συζητώντας τις απαντήσεις που έδωσαν οι 

μαθητές, έγινε προσπάθεια να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς. Τονίστηκε επίσης 

η σημασία να αναπτύξουν οι παρατηρητές την ικανότητα να επεμβαίνουν κατάλληλα στην αρχή των περιστατικών 

ώστε να μην χρειάζεται η βοήθεια των εκπαιδευτικών. Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να νιώθουν ότι «δίνουν» 

τους μαθητές του περιστατικού στους εκπαιδευτικούς για τυχόν τιμωρία, αλλά οφείλουν να βοηθήσουν 

αναφέροντας κάτι που παρακολούθησαν και δεν μπόρεσαν οι ίδιοι να επέμβουν.   

• άμα σοβαρεύει 

• Αν είναι σοβαρό ναι  

• Αν ο καβγάς είναι έντονος τότε ναι το αναφέρουμε 

• Αν πιστεύουμε ότι δεν είμαστε ικανοί να σταματήσουμε το περιστατικό, φωνάζουμε κάποιον καθηγητή.  

• αν τα φτιάξουν 

• Αν το επιθυμεί το θύμα ή το κρίνω αναγκαίο 

• ανάλογα 

• εάν το θέμα είναι σοβαρό, τότε ναι 

• Εξαρτάται αν συνεχιστεί και δεν σταματήσει 

• Ίσως, γιατί κι οι καθηγητές δεν μπορούν να κάνουν κι πολλά  

• Μόνο αν είναι πολύ σοβαρή κατάσταση. 

• Οι εκπαιδευτικοί δεν βοηθάνε σε τίποτα λένε να μην μιλάνε μεταξύ τους και νομίζουν ότι τα καταφέραμε  

• Όχι μόνο σε εκπαιδευτικό αλλά και στην οικογένεια και γενικά σε γνωστούς.  

• πολλές φορές το να αναφέρουμε ένα περιστατικό κάπου μπορεί να μην έχει καλή κατάληξη αλλά μερικές 

φορές πρέπει να μιλάμε σε εκπαιδευτικούς αν και κατά την γνώμη μου πρέπει να αναφερθούμε σε κάποιον 

άλλο 

 

 

  



6η Ερώτηση: 

 

Οι περισσότεροι μαθητές φάνηκε πως εμπιστεύονται τη διεύθυνση του σχολείου στην επίλυση των περιστατικών. 

Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε έγινε προσπάθεια να ιεραρχηθούν οι ενέργειες των παρατηρητών ενός 

περιστατικού ως προς την άμεση αντίδραση τους. Οι παρατηρητές μπορούν και πρέπει να επεμβαίνουν με ανάλογο 

τρόπο στα περιστατικά, να ζητούν βοήθεια από τους εκπαιδευτικούς της τάξης ή τους εφημερεύοντες και φυσικά να 

το αναφέρουν στη διεύθυνση του σχολείου αν βλέπουν ότι το περιστατικό δεν έχει επιλυθεί ή συνεχίζει με άλλους 

τρόπους. 

• Αν δεν βρίσκουμε κάποιον καθηγητή, τότε το αναφέρουμε στον διευθυντή/τρια του σχολείου. 

• Αν δεν έχει λυθεί το πρόβλημα ναι 

• αν είναι ένας που τον ξέρουμε πάμε μαζί του για να πει αυτό που του συμβαίνει στον διευθυντή  

• Αν είναι κάτι σημαντικό ναι 

• Αν είναι πολύ σοβαρό ναι 

• Αν η σύγκρουση  είναι πολύ μεγάλη  

• αν τα φτιάξουν  

• Αν το επιθυμεί το θύμα ή το κρίνω αναγκαίο 

• Αν το περιστατικό είναι πολύ σοβαρό ή δεν μπορεί να επέμβει κάποιος δάσκαλος 

• Αν το πούνε οι δάσκαλοι   

• ανάλογα 

• αφού το αναφέρουμε σε κάποιον εκπαιδευτικό μπορούν να αποφασίσουν αυτοί τι να πουν στον διευθυντή  

• εάν είναι σοβαρό θέμα ναι, εάν είναι βλακεία δεν νομίζω  

• Εξαρτάται από το αν είναι φίλοι μου. Δεν θέλω να τους μπλέξω. 

• Θα πήγαινα μόνο εάν είχε παρατραβήξει το θέμα αλλά το αποφεύγουμε καθώς αν είναι κάτι μικρό σχετικά 

θα δημιουργηθεί  πολύ μεγαλύτερο θέμα 

• Ίσως να το έλεγα σε κάποιον υπεύθυνο και θα το έλεγε στον διευθυντή 

• Μόνο εάν δεν έχει βοηθήσει ο εκπαιδευτικός και δεν το έχει αναφέρει ο ίδιος στον διευθυντή  

• Ναι αλλά δεν είναι σίγουρο ότι πάντα θα πράξει και αυτός αναλόγως  

• Όχι γιατί θα το αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί 

• όχι το είπα ήδη σε κάποιον καθηγητή  

• πάλι κατά την γνώμη μου δεν βγάζει κάπου οπότε καλύτερα να αναφερθούμε σε κάποιον όπως τους γονείς 

μας 

• Πρώτα στον δάσκαλο που εφημερεύει και αν είναι πολύ σοβαρό θα το πούμε και στον διευθυντή 

• Το αναφέρουμε στους καθηγητές και αν θέλουν οι καθηγητές μπορούν να το πουν στον διευθυντή 

  



7η Ερώτηση: 

 

Ο στόχος της ερώτησης ήταν να ενισχυθεί η επικοινωνία με τους γονείς στα θέματα σχολικής βίας και εκφοβισμού, 

καθώς πολλοί γονείς θυμάτων σχολικής βίας και εκφοβισμού δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει στα παιδιά τους. Φάνηκε 

πως οι περισσότεροι μαθητές είναι διατεθειμένοι να αναφέρουν κάτι σε περίπτωση που αφορά άμεσα τους ίδιους. 

Ίσως είναι σημαντικό να γίνουν κάποιες δράσεις με τους γονείς, ώστε να συζητάνε περισσότερο με τα παιδιά τους 

περιστατικά βίας και εκφοβισμού στο σχολείο.  

• Αν απευθύνετε σε εμάς το περιστατικό ναι  

• Αν αφορά εμάς  

• αν αυτό επηρεάζει εμάς σε σημείο που να αρχίζει να μας ρίχνει ψυχολογικά και να μας επηρεάζει τότε 

πρέπει να το αναφέρουμε αλλά πιστεύω μόνο αν επηρεάζει τον εαυτό μας  

• Αν αφορά εμένα ή κάποιον γνωστό 

• Αν δεν έγινε κάτι σημαντικό και δεν μας πείραξε τότε δεν το λέμε στους γονείς εκτός αν θέλουμε 

• Αν δεν είναι σοβαρό όχι  

• Αν είμαστε εμείς το άτομο που δέχεται βία  

• Αν είναι πολύ σοβαρό ναι  

• Αν είναι σε εμάς η σε ένα φίλο μας ναι 

• Αν εμπλεκόμαστε  

• Αν το βιώνουν αλλά παιδιά οι γονείς μας γιατί να το ξέρουν ? 

• Αν τσακωθήκαμε εμείς με κάποιο άλλο παιδί ναι. 

• Ανάλογα με το μέγεθος του περιστατικού 

• δεν είναι απαραίτητο 

• Δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε 

• Εάν είναι για εμένα ναι  

• εάν μπορεί να το λύσει ο εκπαιδευτικός η ο διευθυντής δεν χρειάζεται να το πεις στους  γονείς σου  

• Εξαρτάται αν εμείς ήμασταν στο περιστατικό ή αν απλώς το βλέπαμε. 

• καλό θα ήταν να αναφέρουμε αυτό το περιστατικό στους γονείς μας ώστε να μας συμβουλέψουν και να 

μας προστατέψουν ώστε να μην βρεθούμε σε παρόμοια θέση . 

• Ναι ενημερώνω τους γονείς μου γιατί πρέπει να γνωρίζουν . 

• Ναι, επειδή πρέπει να γνωρίζουν αν υπάρχουν τέτοια παιδιά στο σχολείο αλλά να μην κοροϊδεύουμε την 

κατάσταση  

• Ναι, θα το ανέφερα για να ζητήσω τη γνώμη τους και πως μπορούν να βοηθήσουν 

• Ναι, μπορεί να επιτεθεί και σε μένα  

• Πιστεύω αν το αναφέρουμε στο γονιό του θύτη ίσως να αλλάξει κάτι γιατί η συμπεριφορά μας είναι 

αναλόγως το πως είμαστε σπίτι και το πως μας μάθανε  

• Πιστεύω πως δεν χρειάζεται να κουτσομπολεύουμε, εκτός κι αν μπορούν να βοηθήσουν οι γονείς μου. 

  



8η Ερώτηση: 

 

Στην ερώτηση αυτή υπήρχαν τρεις κλειστού τύπου απαντήσεις: 

1. Θα πω στο θύμα τα σφάλματά του ώστε να μην τα επαναλάβει. Το 43,1% απάντησε ότι θα προσπαθήσει να 

καταλάβει τι έχει συμβεί και να βοηθήσει το θύμα να μην επαναλάβει το σφάλμα του. Κατά τη συζήτηση 

τονίστηκε ότι ανεξάρτητα με το αν το θύμα έχει υποπέσει σε σφάλμα, δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση 

οποιαδήποτε μορφή βίας σε βάρος του.  

2. Θα πω στο θύμα ότι αν θέλει μπορεί να εκδικηθεί το δράστη. Ένα μικρό ποσοστό 8,8% προτείνει εκδίκηση κάτι 

που σε καμία περίπτωση δεν βοηθάει ούτε λύνει το πρόβλημα καθώς η βία πάντα φέρνει βία όπως 

παραδέχθηκαν όλοι οι μαθητές. Στόχος πάντα θα πρέπει να είναι η λογική διευθέτηση του προβλήματος και η 

επίλυση του από τους εμπλεκόμενους ή από τους αρμόδιους. 

3. Θα πω στο θύμα να αγνοήσει το περιστατικό. Το 15,7% προτείνει στο θύμα να αγνοήσει το περιστατικό μη 

λύνοντας το πρόβλημα αλλά ελπίζοντας να μην επαναληφθεί. 

Δόθηκαν και αρκετές όμως απαντήσεις με κύριο χαρακτηριστικό την προτροπή στο θύμα να απευθυνθεί για 

συζήτηση και βοήθεια σε εκπαιδευτικούς, γονείς, ειδικούς αλλά και στην αστυνομία. 

• Θα πω στο θύμα να λάβει μέτρα προς τον θύτη  

• Θα τον συμβούλευα χωρίς να τον κρίνω και από εκεί και πέρα ίσως να συμβουλευόταν κάποιον ειδικό 

• Αν απλώς τον κορόιδευε θα μπορούσε να το αγνοήσει εκτός αν ήταν πολύ σοβαρό  

• Αν είναι σοβαρό δεν το αγνοούμε το λέμε στους γονείς μας ή σε κάποιον άλλον από την οικογένεια μας. 

• Αν είναι πολύ σοβαρό και απειλεί την οικογένεια του τότε πρέπει να το πούμε στους γονείς μας και αν είναι 

στην αστυνομία  

• Αν έφταιγε  το θύμα  θα  του έλεγα τα σφάλματα του ώστε να μην τα επαναλάβει 

• αυτό που έκανες μπορεί να μην του άρεσε οπότε προσπάθησε να μην το επαναλάβεις από την στιγμή που 

ξέρεις πως δεν του αρέσει  

• Δεν θα έλεγα κάτι εκτός αν είχε εμπλακεί σε κάτι που επηρέασε τον θύτη σε αυτή του την πράξη . 

• Εξαρτάται από το περιστατικό. Πιθανόν να έλεγα να μην ασχοληθεί περαιτέρω με τον δράστη. Μόνο να 

αναφέρει όσα έγιναν σε κάποιον που μπορεί να βοηθήσει, αν είναι αναγκαίο 

• Εξαρτάται το περιστατικό. Σίγουρα η βία δεν είναι λύση πάντως 

• Θα έλεγα στο θύμα να μιλήσει σε κάποιον μεγαλύτερο είτε σε δάσκαλο, είτε στους γονείς του. 

• θα έλεγα στο θύμα να πάει να το πει σε κάποιους δικούς του ανθρώπους 

• θα ζητήσω από το θύμα να μου εξηγήσει γιατί γίνεται όλο αυτό για να μπορώ να έχω μία ολοκληρωμένη 

άποψη στο θέμα και για να μπορέσω να καταλάβω τι έχει γίνει ώστε να τον βοηθήσω να το  ξεπεράσει 

• Θα μπορούσαμε να του πούμε να μην πλησιάζει αυτό το άτομο και να πάει να το πει σε κάποιον  

• θα πάω να του πω να πάει να το πει σε κάποιον που εμπιστεύεται 

• Θα πάω στο θύμα και θα του πω ότι έκανε λάθος και ότι θα πρέπει να πάει να ζήτηση συγνώμη  

• Θα προσπαθούσα να τον πείσω ότι αυτά που του είπε είναι ψέματα και θα μπορούσα να του δώσω 

κουράγιο.  

• θα πω στο θύμα να αναφερθεί σε κάποιον ενήλικα 



• Θα πω στο θύμα αν γίνεται συχνά να απευθυνθεί στους γονείς του και σε κάποιον ειδικό.   

• Θα πω στο θύμα να ζητήσει βοήθεια από κάποιον μεγαλύτερο και να φροντίσει να μην ξανά μπλεχτεί  

• Θα πω στο θύμα να ζητήσει βοήθεια από τους γονείς του 

• Θα πω στο θύμα να μην  πτοηθεί από την συμπεριφορά του θύτη και να το πει ο ίδιος σε κάποιον άλλον 

• Θα πω στο θύμα να μην στενοχωριέται  

• Θα πω στο θύμα να μιλήσει και θα το βοηθήσω να το κάνει 

• Θα πω στο θύμα να μιλήσει σε περίπτωση που ξανασυμβεί και να αποφύγει την οποιαδήποτε επαφή με τον 

θύτη  

• Θα πω στο θύμα να πάει να το πει σε κάποιον ώστε να τον βοηθήσει με τον θύτη ή να πάει σε κάποια 

αστυνομία φυσικά να το πει και στους γονείς και στους καθηγητές  

• Θα πω στο θύμα να πάει στην αστυνομία  

• Θα πω στο θύμα ότι αν κάνει κάτι πάλι ο θύτης να πάει να το πει στην οικογένεια του η κάποιον στην 

περιοχή που τον ξέρει 

• Θα ρωτήσω το θύμα πως νιώθει και θα προσφέρω βοήθεια αν την χρειάζεται  

• Θα συμβούλευα το θύμα να μιλήσει σε κάποιον μεγαλύτερο είτε στους γονείς του, είτε σε κάποιον 

εκπαιδευτικό, προκειμένου να τον/την βοηθήσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει 

• Θα τον ρωτούσα τι οδήγησε σε αυτή την κατάσταση και τι οδήγησε στο πρόβλημα ώστε να βρούμε τον 

καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης 

• θα του έλεγα να αγνοούσε το θύτη και να απευθυνθεί σε κάποιον μεγαλύτερο  

• θα του έλεγα να μην ασχολείται και να μην ακούει τις κακοήθειες 

• Θα του έλεγα να μην στεναχωριέται και να μην ασχολείται με αυτό το θέμα.  

• θα του πω να συμβουλευτεί κάποιον μεγάλο 

• Θα του πω να το αναφέρει σε κάποιον για να αποδοθεί δικαιοσύνη  

• Θεωρώ ότι το θύμα πρέπει να εκδικηθεί τον θύτη όμως χωρίς βία! Π.χ. αν κάποιος έχει βιάσει μια μαθήτρια 

πρέπει να μπει στην φυλακή. Αυτή είναι η εκδίκηση για μένα  

• Να αναφέρει το περιστατικό σε κάποιον μεγαλύτερο έτσι ώστε να τον βοηθήσει  

• να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με ψυχραιμία και να το πει στους γονείς του ώστε να τον βοηθήσουν 

• να εκδικηθεί αλλά όχι με βίαιο τρόπο μιλώντας στους γονείς του ή σε κάποιον καθηγητή ώστε ο θύτης να 

τιμωρηθεί  

• Να μείνει μακριά από αυτόν που τον ενοχλεί και να προσέχει 

• Να μιλήσει στους γονείς του  

• Να μιλήσει στους υπεύθυνους 

• Να πάει να το πει κάπου σε κάποιον στους γονείς για παράδειγμα. 

• Να το αναφέρει στη αστυνομία 

• να το αναφέρει στους μεγαλύτερους και να ζητήσει υποστήριξη  

• Να το ξεπεράσει  

• Να το πει σε κάποιον καθηγητή ή στον διευθυντή για να διαχειριστούν  το θέμα εκείνοι  ανάλογα ή εάν 

είναι εξωσχολικό να το πει στους γονείς του   

• Ότι δεν κρίνετε η ζωή μας από ένα περιστατικό όπως το μπούλινγκ όσο χάλια και αν είναι να ξέρει ότι δεν 

πρόκειται να αλλάξει κάτι στο τρόπο ζωής του καθώς μεγαλώνει ίση μόνο το ότι θα είναι λίγο ποιο 

φοβισμένο αλλά όλοι είμαστε στην σημερινή ημέρα όποτε απλά να το προσπεράσει όσο δύσκολο και να 

είναι  

• στο θύμα θα τον ρωτούσα τι έγινε και γιατί άρχισαν να παλεύουν 

 

 

 

  



9η Ερώτηση: 

 

Και στην ερώτηση αυτή υπήρχαν τέσσερεις κλειστού τύπου απαντήσεις: 

1. Θα πω στο θύτη ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό. Το 72,5% απάντησε ότι θα προσπαθήσει να σταματήσει 

τον θύτη λεκτικά αποδοκιμάζοντας λεκτικά τις πράξεις του κάτι που είναι απολύτως επιθυμητό από τους 

παρατηρητές ενός περιστατικού.  

2. Δεν θα πω τίποτα στο θύτη για να μην τον προκαλέσω. Ένα μικρό ποσοστό 6,4% έδειξε να φοβάται την 

αντίδραση του θύτη. Πιθανόν αυτό να είναι πολύ μεγαλύτερο ποσοστό στην πραγματικότητα. 

3. Θα απειλήσω τον θύτη για να σταματήσει την επιθετική συμπεριφορά του. Το 8,3% δήλωσε ότι μπορεί να 

σταματήσει τη βία απειλώντας τον θύτη. Συζητήθηκε η περίπτωση της απειλής για τυχόν ποινές από τους 

εκπαιδευτικούς ή τη διεύθυνση του σχολείου αλλά έγινε προσπάθεια να μην προτείνεται η απειλή ως λύση 

αλλά η αποδοκιμασία της βίας, η διευθέτηση του προβλήματος και η πιθανή τιμωρία – ποινή ως τρόπος 

βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ των μαθητών. 

4. Θα επιδοκιμάσω το θύτη να συνεχίσει αυτό που κάνει. Κανένας μαθητής/τρια δεν επέλεξε αυτή την εκδοχή 

κατανοώντας προφανώς ότι είναι απαράδεκτη αυτή η στάση. Η αλήθεια όμως είναι ότι μερικές φορές αυτό 

συμβαίνει είτε λόγω της απάθειας των παρατηρητών είτε κυρίως λόγω της παρακολούθησης του περιστατικού 

ως θέαμα με γέλια και κραυγές. 

Δόθηκαν επίσης αρκετές απαντήσεις με χαρακτηριστικό την ενσυναίσθηση, που έδειξε ότι όντως οι μαθητές 

μπορούν να παίξουν το ρόλο του συμβούλου αν υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες. 

• αν τον ήξερα θα του έλεγα το λάθος του. Αν όχι δεν θα του μιλούσα για να μην τον προκαλέσω 

• Αν του πω να σταματήσει μπορεί να μην με ακούσει αλλά αν ένας εκπαιδευτικός του μιλούσε θα ήταν πιο 

αποτελεσματικό  

• Δεν θα πω τίποτα στο θύτη και θα το πω σε κάποιον καθηγητή 

• Εξαρτάται. Αν είναι νταής τότε δεν θα πω τίποτα, γιατί δε θέλω να εμπλακώ. Αντίθετα, αν είναι ένα πρωτάκι 

θα του πω πως είναι λάθος 

• Θα προσπαθούσα να βάλω τον θύτη στην θέση του θύματος και να τον κάνω να καταλάβει πως αυτό που 

κάνει θα κάνει ζημιά στο θύμα. 

• Θα προσπαθούσα να το ρωτήσω τι είναι αυτό που πραγματικά τον ενοχλεί και έχει αυτή τη συμπεριφορά 

• Θα προσπαθούσα να του δείξω και την πλευρά του άλλου ατόμου και να τον προτρέπω  από το να τα 

ξανακάνει χωρίς βία 

• θα πω στο θύτη αν ήταν αυτός στη θέση του θύματος θα του άρεσε να το βαράνε-βρίζουν; 

• Θα πω στο θύτη ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό και δεν θα πω τίποτα κακό στο θύτη για να μην τον 

προκαλέσω. 

• Θα πω στον θύτη πως αυτό που κάνει δεν τον ωφελεί πουθενά και υπάρχουν κι άλλοι τρόποι να λύσει τα 

προβλήματα του 

• θα το συζητήσω μαζί του και θα του εξηγήσω τα λάθη που έκανε 

• θα τον ρωτούσα γιατί κάνει αυτό που κάνει και αν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος που το κάνει ακόμα και 

αν είναι αδικαιολόγητη η συμπεριφορά του θύτη για να γνωρίζουμε τα γεγονότα και για να μπορούμε να 

λύσουμε το θέμα και να μάθουμε και το γιατί κατά την γνώμη μου αυτό είναι σωστό 



• Θα του έλεγα να μιλήσει και να ηρεμήσει 

• Θα του έλεγα πως αυτό που κάνει δεν ωφελεί κανέναν και καλύτερα να λύσει το θέμα με ωριμότητα . 

• θα του λέγαμε ότι αυτό που κάνει δεν είναι ωραίο και αν θα του άρεσε να βρισκόταν στην ίδια θέση 

• Θα του μιλήσω ήρεμα και θα προσπαθήσω να του εξηγήσω το ότι δεν είναι σωστό να συμπεριφέρεται έτσι 

σε ένα άτομο διότι κάποια άτομα από αυτό κάνουν κακό στον εαυτό του να προσπαθήσει να βρει τι τρέχει 

με τον εαυτό του και τα κάνει αυτά και να μην κάνει μπούλινγκ για κανένα λόγο γιατί ούτε σε αυτόν θα 

άρεσε 

• Θα του μιλήσω και αν δεν ακούσει θα μιλήσω σε έναν μεγαλύτερο πχ διευθυντή κλπ 

• Θα του πούμε να σταματήσει  

• θα του πω ότι αυτό δεν ήταν σωστό και πως θα πρέπει να πληρώσει για αυτό που προκάλεσε  

• μην του ασκείς βία μπορείς απλά να του ζητήσεις να σου πει συγνώμη η να πεις τι σε πείραξε για να μην το 

επαναλάβει  

 

 

 


