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Πρόγραμμα «Οδυσσέας» 

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στην 

Υπηρεσία του Σύγχρονου Σχολείου 

«Σχολικός Εκφοβισμός» 

ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ ΟΜΑΔΑΣ: __________________________  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ___/___20___  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Μελέτη Περίπτωσης 
 

Ο Γ., μαθητής Γ’ Γυμνασίου περιγράφει πώς ο ίδιος έπεσε θύμα σχολικής βίας, αλλά 

και πώς, αργότερα, έγινε ο ίδιος θύτης. Στα 6 του χρόνια από ατύχημα, έχασε το μάτι 

του, κάτι που τον έκανε «εύκολο στόχο» στο σχολείο.  

-Έχεις πέσει ποτέ θύμα λεκτικής ή σωματικής βίας στο σχολείο;  

-Πάρα πολλές φορές. Με κορόιδευαν για το μάτι μου παιδιά από άλλα τμήματα.  

-Πες μου ένα περιστατικό που θυμάσαι έντονα  

-Στο δημοτικό με κορόιδευαν την πρώτη χρονιά, όταν είχα πάει στο σχολείο, επειδή 

δεν με ήξεραν. Στην Ε’ δημοτικού, ήταν ένα παιδί από το άλλο τμήμα που με έλεγε 

«τυφλοπόντικα» όλη την ώρα και με στενοχωρούσε πολύ, με φώναζε έτσι κάθε μέρα 

και μπροστά στα κορίτσια και στους φίλους μου.  

-Εσύ πώς αντέδρασες;  

-Τον έβρισα και καταλήξαμε να παίξουμε ξύλο. Μετά αυτός σταμάτησε, αφού μας 

πήγανε στο γραφείο. Τον μάλωσαν, γιατί δεν ήμουν μόνο εγώ. Κορόιδευε και άλλα 

παιδιά. Ένα παιδί από την ΣΤ’ δημοτικού το έλεγε «χοντρό» όλη την ώρα.  

-Το είπες στους γονείς σου αυτό που συνέβαινε τότε;  
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-Όχι. Δεν είχα πει τίποτα ούτε στη μάνα μου, ούτε στον πατέρα μου. Δεν ήθελα να το 

μάθουν. Δεν ήθελα να γίνει ιστορία αυτό το πράγμα. Καμιά φορά δεν είναι καλό να 

καθαρίζεις μόνος σου και να φτάνεις στο ξύλο, αλλά εντάξει.  

-Οι δάσκαλοί σου τί είχαν κάνει;  

-Ούτε σε αυτούς είχα πει τίποτα και, όταν καταλήξαμε στο γραφείο, μού έβαλαν τις 

φωνές, γιατί δεν το είπα και φτάσαμε στο ξύλο. Τελικά, το έδιωξαν το παιδί, γιατί είχε 

πλακωθεί και με άλλα παιδιά εκείνη τη χρονιά.  

-Παρέες, φίλους είχες κανονικά, δεν είχες ποτέ πρόβλημα;  

-Όχι. Κανένα πρόβλημα.  

-Εσύ έχεις κάνει κάτι αντίστοιχο με αυτό που σου έκανε εκείνο το παιδί; Έχεις πειράξει 

κάποιον;  

-Πέρσι, στη Β’ Γυμνασίου, ένα παιδί από την άλλη τάξη, ήταν χοντρούλης και 

κοντούλης και με τους φίλους μου τον κοροϊδεύαμε. Τον λέγαμε «χοντρό».  

-Αυτός πώς αντιδρούσε;  

-Αυτός στενοχωριότανε και το είπε στον γυμνασιάρχη.  

-Ο γυμνασιάρχης τί έκανε; 

-Ο διευθυντής την πρώτη φορά μας φώναξε στο γραφείο και μας είπε να μη του το 

ξανακάνουμε, αλλά εμείς συνεχίσαμε και τις επόμενες φορές που τον πειράξαμε δεν 

ξαναπήγε στον διευθυντή.  

-Αφού εσένα σε είχαν πειράξει και ξέρεις πώς είναι, γιατί μετά έκανες το ίδιο σε άλλα 

παιδιά;  

-Δεν είναι πολύ δύσκολο. Δεν το σκέφτεσαι εκείνη την ώρα που το κάνεις. Μπορεί 

μετά να το σκεφτείς, αλλά την ώρα που το κάνεις όχι. Είναι σαν το ξύλο. Δεν το 

σκέφτεσαι, αντιδράς με τα νεύρα σου.  

-Το παιδί που πειράζετε κάνει παρέες στο σχολείο ή είναι μοναχικός;  

-Κάνει παρέες. Είχε μείνει πέρσι και κάνει παρέα με παιδιά εξίσου σαν και αυτόν.  

-Δηλαδή; Τί εννοείς εξίσου;  
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-Είναι και αυτά χοντρά και τους κοροϊδεύουν τα άλλα παιδιά από την τάξη τους και 

κάνουν παρέα όλοι μαζί.  

-Μου λες ότι υπάρχουν παιδιά που κάνουν παρέα μεταξύ τους και όχι με εσάς, λόγω 

του βάρους τους;  

-Ναι. Και οι ξένοι είναι απομονωμένοι. Έχουμε στο σχολείο μερικά παιδιά που είναι 

από την Αλβανία και τη Ρουμανία και κανένας δεν τα κάνει παρέα, γιατί είναι ξένα.  

-Δεν τα κάνουν παρέα, επειδή δεν μιλάνε καλά τη γλώσσα;  

-Όχι μια χαρά μιλάνε, αλλά, επειδή είναι ξένα, δεν τα κάνει κανείς παρέα και κάνουν 

μόνο μεταξύ τους.  

-Γνωρίζεις ότι υπάρχουν τηλεφωνικές γραμμές όπου μπορείς, αν δεχθείς βία στο 

σχολείο, να ζητήσεις βοήθεια;  

-Στην τηλεόραση το έχω δει. Πιστεύω όμως ότι τα πιο πολλά παιδιά δεν παίρνουν 

τηλέφωνο, γιατί φοβούνται.  

-Αυτά τα παιδιά που τα κοροϊδεύουν και είναι μόνα τους, το έχουν πει στους δικούς 

τους; Έχει έρθει κάποιος γονιός στο σχολείο;  

-Ποτέ, ποτέ. Ούτε στους καθηγητές το έχουν πει. Δεν έχει γίνει ποτέ ζήτημα. Πολλά 

παιδιά φοβούνται να μιλήσουν. Αν πει κάποιο παιδί κάτι και αυτόν που τον πείραξε 

τον διώξουν από το σχολείο, μετά μπορεί να τον βαρέσει. Τα περισσότερα παιδιά 

φοβούνται, δεν ντρέπονται. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Μελέτη Περίπτωσης 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ 

 

Σκοπός της μελέτης περίπτωσης, να οριοθετηθεί το πλαίσιο αναγνωρισιμότητας του 

φαινομένου, να γίνει αναφορά στα εμπλεκόμενα μέρη, καθώς και στις συνθήκες που 

επιτρέπουν την εκδήλωσή του ενώ τέλος, σκοπός είναι να δοθεί έμφαση στη διάκριση 

του φαινομένου στις διάφορες άμεσες και έμμεσες μορφές έκφανσής του. 


