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Ημερομηνία: ……………………………..
Σχολείο: ………………………………….
Τάξη: …………………………………….


ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Πρόλογος

Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, 
Το ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό τη διερεύνηση περιστατικών βίας και εκφοβισμού στη σχολική μονάδα. Σημείωσε ελεύθερα και ειλικρινά τις απόψεις σου, όποιες και να είναι. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. 

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου.

Ερωτήσεις

1. Θεωρείς τις σχέσεις σου καλές με τους συμμαθητές σου; (κύκλωσε)
Πολύ
Αρκετά
Λίγο
Πολύ λίγο
Καθόλου
Εφόσον απαντήσεις Λίγο ή Καθόλου σχολίασε τους λόγους/αιτίες ………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………..

2. Να κυκλώσεις ποια από τα παρακάτω θεωρείς ότι είναι περιστατικά βίας ή εκφοβισμού ή ρατσισμού: (κύκλωσε)
α) προσβλητικές εκφράσεις και βρισιές 
β) απειλές
γ) ειρωνεία 
δ) σωματική βία
ε) απόρριψη από άλλους
στ) καταστροφή προσωπικών αντικειμένων
ζ) βανδαλισμοί
η) κλοπή
θ) ληστεία
ι) σεξουαλική παρενόχληση
ια) άλλο: ……………………………………………………………………
Ποια είναι η γνώμη σου για τη σχολική βία; (Κυκλώστε ΜΙΑ απάντηση/ αριθμό σε ΚΑΘΕ επιλογή)
α. Η σχολική βία δεν είναι κάτι σοβαρό. Είναι απλά ένα παιχνίδι μεταξύ των μαθητών.
1 (διαφωνώ)
2
3
4
5 (συμφωνω)
β. Η σχολική βία είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. 
1
2
3
4
5
γ. Η σχολική βία είναι αρκετά σοβαρή υπόθεση, όμως δε φταίνε οι μαθητές για αυτό.
1
2
3
4
5


Ποια είναι η γνώμη σας για τους μαθητές που είναι βίαιοι; (Κυκλώστε ΜΙΑ απάντηση/ αριθμό σε ΚΑΘΕ επιλογή)
α. Με ενοχλεί η συμπεριφορά τους αλλά τους καταλαβαίνω	
1
(καθόλου)
2
(λίγο)
3
(δεν ξέρω/ δεν απαντώ)
4
(πολύ)
5
(πάρα πολύ)
β. Διαφωνώ με τη συμπεριφορά τους
1
2
3
4
5
γ. Με φοβίζουν/ με τρομάζουν
1
2
3
4
5
ε. Μου αρέσουν, θέλω να τους μοιάσω
1
2
3
4
5
    
Τι πιστεύεις για τα παρακάτω; (Κυκλώστε ΜΙΑ απάντηση/ αριθμό σε ΚΑΘΕ επιλογή) 
α. Ασφάλεια ή ανασφάλεια στο σχολείο
1
(Αισθάνομαι συνέχεια ανασφάλεια στο χώρο του σχολείου)
2
(Αισθάνομαι λίγη ανασφάλεια στο χώρο του σχολείου)
3
(δεν ξέρω/ δεν απαντώ)
4
(Αισθάνομαι πολλή μεγάλη ασφάλεια στο χώρο του σχολείου)
5
(Αισθάνομαι συνέχεια ασφάλεια στο χώρο του σχολείου)
β. Τρόπος συμπεριφοράς των μαθητών στο σχολείο
1
(Η συμπεριφορά των μαθητών είναι γενικά άσχημη)
2
(Η συμπεριφορά των μαθητών είναι άσχημη μόνο όταν υπάρχουν διαφωνίες)
3
(δεν ξέρω/ δεν απαντώ)
4
(Η συμπεριφορά των μαθητών είναι συνήθως καλή)
5
(Η συμπεριφορά των μαθητών είναι γενικά πολύ καλή)
γ. Σχολικό κλίμα (τρόπος συμπεριφοράς καθηγητών, σεβασμός, συνεργασία, διάλογος)
1
(Το σχολικό κλίμα είναι αρνητικό)
2
(Το σχολικό κλίμα με ανησυχεί)
3
(δεν ξέρω/ δεν απαντώ)
4
(Το σχολικό κλίμα είναι ουδέτερο ή μάλλον καλό)
5
(Το σχολικό κλίμα είναι πολύ καλό)
6. Κάποιες φορές επέλεξες να αποφύγεις να πας την επόμενη ημέρα στο σχολείο επειδή είχε προηγηθεί κάποιο από τα περιστατικά βίας ή εκφοβισμού ή ρατσισμού σε βάρος σου; (βάλε √ )
Πολύ συχνά

Συχνά

Μερικές                φορές

Σπάνια       

Ποτέ


7.Έχεις πέσει θύμα εκφοβισμού ή βίας ή ρατσισμού από άλλα παιδιά του σχολείου; (βάλε √ )
Πολύ συχνά

Συχνά

Μερικές                φορές

Σπάνια       

Ποτέ


8. Έχεις πέσει θύμα εκφοβισμού ή βίας από εξωσχολικά άτομα; (βάλε √ )
Πολύ συχνά

Συχνά

Μερικές                φορές

Σπάνια       

Ποτέ


9. Έχεις αντιληφθεί αν κάποιος/α συμμαθητής/τρια σου έχει πέσει θύμα εκφοβισμού ή βίας από άλλα παιδιά του σχολείου; (βάλε √ )
Πολύ συχνά

Συχνά

Μερικές                φορές

Σπάνια       

Ποτέ


10. Έχεις αντιληφθεί αν κάποιος/α συμμαθητής/τρια σου έχει πέσει θύμα εκφοβισμού ή βίας από εξωσχολικά άτομα; (βάλε √ )
Πολύ συχνά

Συχνά

Μερικές                φορές

Σπάνια       

Ποτέ


11.Έχεις ασκήσει βία; (βάλε √ )
Πολύ συχνά

Συχνά

Μερικές                φορές

Σπάνια       

Ποτέ


Αν Ναι οι λόγοι ήταν:
α) γιατί μου αρέσει να νιώθω δυνατός και ανώτερος από τους άλλους
β) γιατί θέλω οι συμμαθητές μου να απευθύνονται πάντα σε εμένα όταν έχουν πρόβλημα με κάποιον συμμαθητή τους
γ) γιατί επιθυμώ την αναγνώριση μου από τους συμμαθητές μου
δ) γιατί με παροτρύνουν οι συμμαθητές μου
ε) άλλο…………………………………………………………………………………
Σκέψου το πιο σοβαρό περιστατικό βίας ή εκφοβισμού ή ρατσισμού που συνέβη στο σχολείο σου κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 
και απάντησε στις ερωτήσεις 12 έως 19.



12. Η βία που ασκήθηκε πιστεύεις ότι έχει σχέση με : (κύκλωσε)
α) Τον τόπο ή τη χώρα καταγωγής ενός ή περισσότερων μαθητών (ή των γονιών τους)
β) Το ότι ανήκει/ουν σε κάποια άλλη παρέα/ομάδα του σχολείου
γ) Το ότι ανήκει/ουν σε κάποια μειονότητα
δ) Το φύλο τους
στ) Τίποτε από τα παραπάνω

13. Οι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό ήταν: (κύκλωσε)
α) μόνο αγόρια
β) μόνο κορίτσια
γ) αγόρια και κορίτσια
δ) μόνο μαθητές του σχολείου
ε) με παρουσία των καθηγητών
στ) μαθητές και εξωσχολικοί
ζ) άλλο: ……………………………………………

14.  Πού έγινε το περιστατικό; (κύκλωσε)
α) στον προαύλιο χώρο/στον διάδρομο
β) στην αίθουσα διδασκαλίας
γ) στο εργαστήριο 
δ) στο γραφείο των καθηγητών
ε) εκτός σχολείου κατά τη διάρκεια περιπάτου/εκδρομής
στ) άλλο: ……………………………………………




15. Πότε έγινε το περιστατικό; (κύκλωσε)
α) στο διάλειμμα
β) στην αίθουσα/εργαστήριο λίγο πριν το μάθημα
γ) στην αίθουσα/εργαστήριο κατά τη διάρκεια του μαθήματος
δ) κατά τη διάρκεια κατάληψης 
ε) σε μαθητική εκδήλωση
στ) κατά τη διάρκεια περιπάτου/εκδρομής
ζ) άλλο: ……………………………………………


16. Η πλειονότητα των παρευρισκόμενων μαθητών (εφόσον υπήρχε) πώς αντέδρασε; (κύκλωσε)
α) επιδοκίμαζε
β) γελούσε
γ) φοβήθηκε /τρομοκρατήθηκε
δ) προσπάθησε να εμπλακεί για να τελειώσει νωρίτερα το περιστατικό
ε) προσπάθησε να εμπλακεί για να συνεχιστεί το περιστατικό
στ) απομακρύνθηκε σαν να μη συνέβη ποτέ το περιστατικό 
ζ) άλλο: …………………………………………………………………… 


17. Η πλειονότητα των παρευρισκόμενων καθηγητών (εφόσον υπήρχε) πώς αντέδρασε; (κύκλωσε)
α) αδιαφορούσε
β) κάλεσε βοήθεια
γ) φοβήθηκε /τρομοκρατήθηκε
δ) προσπάθησε να εμπλακεί για να τελειώσει νωρίτερα το περιστατικό
ε) σταμάτησε αμέσως με παρέμβασή της το περιστατικό
στ) απομακρύνθηκε σαν να μη συνέβη ποτέ το περιστατικό 
ζ) άλλο: …………………………………………………………………… 




18. Το περιστατικό περιελάμβανε: (κύκλωσε όσα νομίζεις)
α) προσβλητικές εκφράσεις και βρισιές 
β) απειλές
γ) υποτιμητικά σχόλια 
δ) σωματική βία 
ε) βανδαλισμούς
στ) κλοπές
ζ) καταστροφή προσωπικών αντικειμένων
η) σεξουαλική παρενόχληση
θ) άλλο: ……………………………………………………………………

19. Ανέφερες σε κάποιον το περιστατικό; (κύκλωσε όσα νομίζεις)
α) σε άλλους συμμαθητές μου
β) στον υπεύθυνο καθηγητή της τάξης μου
γ) στο Διευθυντή του σχολείου
δ) στους γονείς μου
ε) σε συγγενείς μου
στ) σε εξωσχολικούς μου φίλους 
ζ) σε κάποιο άλλο πρόσωπο
η) σε κανέναν

Εφόσον απαντήσεις σε κανέναν ανέφερε τους λόγους/αιτίες που σε ώθησαν στην απόφαση αυτή.…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………………

20. Πώς ένιωθες 1-2 μέρες μετά από την πραγματοποίηση του περιστατικού; (κύκλωσε όσα νομίζεις)
α) Ενοχές 
β) στενοχώρια
γ) θυμό
δ) φόβο
ε) αγωνία
στ) αδιαφορία
ζ) άλλο: …………………………………………………………………… 
 
21. Αισθάνεσαι ασφάλεια στο σχολείο κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων; 
(κύκλωσε)

Πολύ
Αρκετά
Λίγο
Πολύ λίγο

Καθόλου


22. Ποιες ενέργειες κατά τη γνώμη σου θα πρέπει να γίνουν για να αισθάνεσαι ασφάλεια στο σχολικό χώρο; (Κύκλωσε έως 2)
α.	Ο Διευθυντής και οι καθηγητές να ενδιαφέρονται περισσότερο για τους μαθητές και να είναι αυστηροί σε περιστατικά βίας ή ρατσισμού.
β.	Οι κανονισμοί του σχολείου να εφαρμόζονται και να τηρούνται.
δ.	Οι μαθητές να μάθουν/ εκπαιδευτούν στο να επιλύουν με ειρηνικά μέσα τις διαφορές τους.
ε.	Να ορισθεί κάποιος ως υπεύθυνος στη διαχείριση των περιστατικών βίας ή ρατσισμού με ηρεμία και σοβαρότητα.
ζ.	 Να υπάρχει ψυχολόγος στο σχολείο, ο οποίος θα διαχειρίζεται τα περιστατικά βίας ή ρατσισμού.
       η.	Άλλο (περιγράψτε) ...................................................................................................................

23. Σου εμπνέει ασφάλεια και σιγουριά η προσοχή που δείχνει σε τέτοια θέματα η πλειονότητα των καθηγητών του σχολείου σου; (κύκλωσε)
Πολύ
Αρκετά
Λίγο
Πολύ λίγο
Καθόλου

24. Τι αισθάνεσαι για τους συμμαθητές σου που εμπλέκονται σε περιστατικά βίας ή εκφοβισμού ή ρατσισμού ; (κύκλωσε όσα νομίζεις)
α) φόβο 
β) αγωνία
γ) θυμό
δ) στενοχώρια
ε) αδιαφορία
στ) άλλο: …………………………………………………………………… 


25. Πόσο συχνά ένα μέλος της οικογένειάς σου επισκέπτεται το σχολείο για να ενημερωθεί για την πρόοδό σου; (κύκλωσε)
α) Κάθε 1-2 μήνες
β) Κάθε τετράμηνο
γ) 1 φορά κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους
δ) Ποτέ 

26. Θεωρείς ότι η συνεργασία των 15μελών και των 5μελών συμβουλίων με τη Διεύθυνση του σχολείου βοηθάει στην πρόληψη περιστατικών βίας ή ρατσισμού; (κύκλωσε)
Πολύ
Αρκετά
Λίγο
Πολύ λίγο
Καθόλου


27. Θεωρείς ενδιαφέροντα θέματα για ερευνητική εργασία (project) αυτά που άπτονται της πρόληψης της σχολικής βίας ή του ρατσισμού; (κύκλωσε)
Πολύ
Αρκετά
Λίγο
Πολύ λίγο
Καθόλου


28.  Πόσο πιστεύεις ότι τα μαθήματα που διδάσκεσαι στο σχολείο, βοηθούν στην καταπολέμηση των φαινομένων βίας ή εκφοβισμού ή ρατσισμού ; (κύκλωσε)
Πολύ
Αρκετά
Λίγο
Πολύ λίγο
Καθόλου


29. Πιστεύεις ότι οι πολιτιστικές δραστηριότητες στο σχολείο σου συμβάλλουν  στον περιορισμό των φαινομένων βίας - εκφοβισμού ή ρατσισμού ; (κύκλωσε) 
Πολύ
Αρκετά
Λίγο
Πολύ λίγο
Καθόλου


30. Θα ήθελες να συμμετάσχεις σε προγράμματα διαχείρισης συγκρούσεων για την καταπολέμησης της βίας ή του ρατσισμού ; 
Πολύ
Αρκετά
Λίγο
Πολύ λίγο
Καθόλου


