
Η ΖΩΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. 
 

(Παρακαλώ τσεκάρισε μόνο ένα κουτάκι ανά ερώτηση). 
 

Είμαι Αγόρι  
Είμαι Κορίτσι  
     Η ηλικία μου είναι:………………… 

8-9 χρονών  
10-11 χρονών  
12-13 χρονών  
14-15 χρονών  
16-17 χρονών  

 
 

Αυτή την εβδομάδα ένας συμμαθητής / τρια: 
 

Αρ.   
ΕΡΩΤΗΣΗ 

 Καμιά 
φορά 

 Μια 
φορά 

 Πολλές 
φορές 

         
1  Με βοήθησε με τα μαθήματα στο σπίτι.       
         
2  Με φώναζε με παρατσούκλια.       
         
3  Είπε κάτι όμορφο σε μένα.       
         
4  Με πείραζε για την οικογένειά μου.       
         
5  Προσπάθησε να με κλωτσήσει.       
         
6  Ήταν πολύ καλός μαζί μου.       
         
7  Με πείραζε γιατί είμαι διαφορετικός από τα άλλα παιδιά.       
         
8  Μου έδωσε ένα δώρο.       
         
9  Απείλησε ότι θα με χτυπήσει (με φυσικά μέσα)       
         

10  Μου έδωσε κάποια χρήματα.       
         

11  Ζητούσε επίμονα χρήματα από μένα.       
         

12  Προσπάθησε να με φοβίσει.       
         

13  Μου έκανε μια καλή ερώτηση.       
         

14  Μου δάνεισε κάτι.       
         

15  Δε μου έδινε σημασία.       
         



16  Με πείραζε.       
         

17  Μιλήσαμε για τη μόδα.       
         

18  Μου είπε ένα αστείο.       
         

19  Μου είπε ψέματα       

         
20  Μια παρέα μαθητών με ενοχλούσε.       

         
21  Προσπάθησε να με κάνει να χτυπήσω άλλα παιδιά (με φυσικά μέσα).       
         

22  Μου χαμογέλασε.       
         

23  Προσπάθησε να με μπλέξει σε φασαρίες.       
         

24  Με βοήθησε να κουβαλήσω κάτι.       
         

25  Προσπάθησε να με πληγώσει (ψυχολογικά).       
         

26  Με βοήθησε με τις ασκήσεις στην τάξη.       
         

27  Με πίεσε να κάνω κάτι που δεν ήθελα.       
         

28  Μιλήσαμε για τη τηλεόραση.       
         

29  Μου πήρε κάτι δικό μου.       
         

30  Μοιράστηκε κάτι μαζί μου.       
         

31  Ήταν αγενής για το χρώμα του δέρματός μου.       
         

32  Μου φώναζε άγρια.       
         

33  Παίζαμε μαζί ένα παιχνίδι.       
         

34  Προσπάθησε να μου βάλει τρικλοποδιά.       
         

35  Μιλήσαμε για πράγματα που μας αρέσουν.       
         

36  Γελούσε εις βάρος μου.       
         

37  Απείλησε ότι θα με ‘καρφώσει’.       
         

38  Προσπάθησε να σπάσει κάτι δικό μου.       
         

39  Με συκοφάντησε.       
         

40  Προσπάθησε να με χτυπήσει.       
 



 
Για χρήση του ερευνητή μόνο. 
 
Σειριακός αριθμός  :  
 
Στοιχεία ερωτηθέντος. 
 
Σχολείο ☺ : ................................................................................................................................. 
 
Διεύθυνση  : .......................................................................................................................... 
 
Τάξη  : ...................................... , Τμήμα : ...................................................................... 
 
Συνολικός αριθμός μαθητών : ...................................................................................... 
 
Αριθμός αγοριών που απάντησαν  : ........................................................................ 
 
Αριθμός κοριτσιών που απάντησαν : ..................................................................... 
 
Αριθμός παιδιών που δεν απάντησαν : ............., Α : ................, K : ............. 
 
Τόπος της συνέντευξης  : ............................................................................................ 
 
Ημερομηνία της συνέντευξης  : .............................................................................. 
 
Χρόνος διάρκειας της συνέντευξης  : ................................................................. 
 
 



Η ΖΩΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. 
 

(Παρακαλώ τσεκάρισε μόνο ένα κουτάκι ανά ερώτηση). 
 

Είμαι Αγόρι  
Είμαι Κορίτσι  
     Η ηλικία μου είναι:………………… 

8-9 χρονών  
10-11 χρονών  
12-13 χρονών  
14-15 χρονών  
16-17 χρονών  

 
 
Ποιές από τις παρακάτω ενέργειες των συμμαθητών σου αποτελούν για σένα 
πράξεις ατακτοσύνης; 

 
Αρ.   

ΕΡΩΤΗΣΗ 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

       
1  Με βοήθησε με τα μαθήματα στο σπίτι.     
       
2  Με φώναζε με παρατσούκλια.     
       
3  Είπε κάτι όμορφο σε μένα.     
       
4  Με πείραζε για την οικογένειά μου.     
       
5  Προσπάθησε να με κλωτσήσει.     
       
6  Ήταν πολύ καλός μαζί μου.     
       
7  Με πείραζε γιατί είμαι διαφορετικός από τα άλλα παιδιά.     
       
8  Μου έδωσε ένα δώρο.     
       
9  Απείλησε οτι θα με χτυπήσει (με φυσικά μέσα)     
       

10  Μου έδωσε κάποια χρήματα.     
       

11  Ζητούσε επίμονα χρήματα από μένα.     
       

12  Προσπάθησε να με φοβίσει.     
       

13  Μου έκανε μια καλή ερώτηση.     
       

14  Μου δάνεισε κάτι.     
       

15  Δε μου έδινε σημασία.     



       
16  Με πείραζε.     
       

17  Μιλήσαμε για τη μόδα.     
       

18  Μου είπε ένα αστείο.     
       

19  Μου είπε ψέματα     

       
20  Μια παρέα μαθητών με ενοχλούσε.     

       
21  Προσπάθησε να με κάνει να χτυπήσω άλλα παιδιά (με φυσικά μέσα).     
       

22  Μου χαμογέλασε.     
       

23  Προσπάθησε να με μπλέξει σε φασαρίες.     
       

24  Με βοήθησε να κουβαλήσω κάτι.     
       

25  Προσπάθησε να με πληγώσει (ψυχολογικά).     
       

26  Με βοήθησε με τις ασκήσεις στην τάξη.     
       

27  Με πίεσε να κάνω κάτι που δεν ήθελα.     
       

28  Μιλήσαμε για τη τηλεόραση.     
       

29  Μου πήρε κάτι δικό μου.     
       

30  Μοιράστηκε κάτι μαζί μου.     
       

31  Ήταν αγενής για το χρώμα του δέρματός μου.     
       

32  Μου φώναζε άγρια.     
       

33  Παίζαμε μαζί ένα παιχνίδι.     
       

34  Προσπάθησε να μου βάλει τρικλοποδιά.     
       

35  Μιλήσαμε για πράγματα που μας αρέσουν.     
       

36  Γελούσε εις βάρος μου.     
       

37  Απείλησε ότι θα με ‘καρφώσει’.     
       

38  Προσπάθησε να σπάσει κάτι δικό μου.     
       

39  Με συκοφάντησε.     
       

40  Προσπάθησε να με χτυπήσει.     
 
 



 
(Παρακαλώ τσεκάρισε μόνο ένα κουτάκι ανά ερώτηση). 
 
Είμαι αγόρι:   
Είμαι κορίτσι:   
 
Η ηλικία μου είναι  :          

  8 - 9     χρονών 
10 - 11     χρονών 
12 - 13     χρονών 
14 - 15     χρονών 
16 - 17     χρονών 

 
 
 
Σε ποιό μέρος του σχολείου σου έχουν φερθεί άσχημα οι συμμαθητές 
σου ; 

 
                     (Παρακαλώ τσεκάρισε μόνο ένα κουτάκι). 
 
α) Μέσα στην τάξη.  
β) Έξω στους διαδρόμους του σχολείου.  
γ) Στο προαύλιο του σχολείου.  
δ) Έξω από το χώρο του σχολείου.  
 
 
 
Σε ποιόν το πρωτοείπες ; 
 
                     (Παρακαλώ τσεκάρισε μόνο ένα κουτάκι). 
 

α) Στο δάσκαλο / καθηγητή.  
β) Στους γονείς μου.  
γ) Σε ένα συμμαθητή / τριά μου.   
γ) Σε κανέναν/καμία.   
 


	Μου είπε ψέματα
	Μου είπε ψέματα



