
πολύ

αρκετά

λίγο

πολύ λίγο

καθόλου

Θεωρείς τις σχέσεις σου καλές με 

τους συμμαθητές σου; 



προσβλητικές
εκφράσεις και βρισιές

απειλές

ειρωνεία

σωματική βία

απόρριψη από τους
άλλους

 καταστροφή
προσωπικών
αντικειμένων

βανδαλισμοί

Ποια θεωρείς ότι είναι περιστατικά 

βίας ή εκφοβισμού; 



Στο σχολείο κάνεις παρέα με: 

λίγους φίλους

πολλούς και
δημοφιλείς

μόνος/η σου

με τον κολλητό/ή σου



Κατά τις σχολικές ώρες: 

με κοροιδεύουν για
τα εξωτερικά μου
χαρακτηριστικά

με έχουν κοροιδέψει
έστω και μία φορά

με λένε συχνά φυτό ή
σπασίκλα



Οι φίλοι σου χρησιμοποιούν εναντίον σου 

υβριστικές λέξεις που σε ενοχλούν; 

ναι

όχι

μερικές φορές

σπάνια



Επηρεάζεσαι από την κακή συμπεριφορά 

των συμμαθητών σου; 

ναι

όχι

ίσως



Έχεις μιλήσει στους γονείς σου ή στους 

καθηγητές σου σχετικά με αυτό το θέμα; 

ναι

όχι 

φοβάμαι να τους πω
τι νιώθω



Αν έχεις ασκήσει βία, οι λόγοι ήταν: 

γιατί μου αρέσει να
νιώθω δυνατός

γιατί θέλω οι
συμμαθητές μου να
απευθύνονται σε
μένα όταν έχουν
πρόβλημα με
κάποιον

γιατί επιθυμώ την
αναγνώριση μου από
τους συμμαθητές μου

γιατί με παροτρύνουν
οι συμμαθητές μου



Αισθάνεσαι ασφάλεια στο σχολείο 

κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων; 

πολύ 

αρκετά

λίγο

πολύ λίγο

καθόλου



Ποιες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν για να 

αισθάνεσαι ασφάλεια στο σχολικό χώρο; 
ο διευθυντής και οι καθηγητές να

ενδιαφέρονται περισσότερο για τους

μαθητές και να είναι αυστηροί σε

περιστατικά βίας

οι κανονισμοί του σχολείου να

εφαρμόζονται και να τηρούνται

οι μαθητές να μάθουν να επιλύουν με

ειρηνικά μέσα τις διαφορές τους

να ορισθεί κάποιος ως υπεύθυνος στη

διαχείριση των περιστατικών βίας με

ηρεμία και σοβαρότητα

να υπάρχει ψυχολόγος στο σχολείο



Τι αισθάνεσαι για τους συμμαθητές σου που 

εμπλέκονται σε περιστατικά βίας ή εκφοβισμού; 

φόβο

αγωνία

θυμό

στεναχώρια

αδιαφορία

άλλο



Θεωρείς ότι η συνεργασία των 15μελών και των 5μελών 

συμβουλίων με την Διεύθυνση του σχολείου βοηθάει στην 

πρόληψη περιστατικών βίας; 

πολύ

αρκετά

λίγο

πολύ

καθόλου


