
Μελέτη περίπτωσης 

Περιγραφή  

Ο  Μ μαθητής της Δ΄τάξης ξεκίνησε αργότερα απο τα υπόλοιπα παιδιά τη 

φοίτηση του στο Ελληνικό Σχολείο του Λονδίνου. Από τη στιγμή που ήρθε στη 

τάξη δε κατάφερε να εγκλιματιστεί στο νέο περιβάλλον και οι συμμαθητές του 

δείχνουν καθαρά ότι δεν έχουν καθόλου τη διάθεση να τον αποδεχτούν.  

Είναι πάντα μόνος στα διαλείμματα, και τόσο μέσα στη τάξη όσο και στο μάθημα 

της γυμναστικής τα παιδιά  αρνούνται να τον δεχτούν στη ομάδα τους με τη 

δικαιολογία ότι δεν ειναι καλός..και δε ξέρει να παίζει και γενικά τους ενοχλεί!!! 

Ακόμη και όταν κάποια απο τα παιδιά της τάξης προσπάθησαν κάποια στιγμή να 

τον προσεγγίσουν, υπήρχαν κάποιοι μαθητές που τους επιρρέαζαν αρνητικά. Ο 

Μ βιώνει σχεδόν καθημερινά τον χλευασμό και την απομόνωση, δεν έχει φίλους, 

έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και παρουσίασε αρχικά σωματικά συμπτώματα 

(πονοκεφάλους-ζαλάδες-κοιλιακους πόνους- στηθάγχη) και στη συνέχεια, 

άρνηση να συνεχίσει το σχολείο και μεγάλα διαστήματα ‘αδικαιολόγητης’ 

απουσίας από τα μαθήματα.  

Συγκεκριμένο περιστατικό βίας ΔΕΝ αναφέρθηκε επίσημα στο δάσκαλο ή στη 

Διεύθυνση του Σχολείου ούτε απο το μαθητή , ούτε απο το οικογενειακό του 

περιβάλλον. Εκτιμώντας τα παραπάνω γεγονότα και με βάση την πολιτική του 

Σχολείου, να αναφέρετε: 

1) Αν θεωρείτε ότι πρόκειται για περίπτωση σχολικού εκφοβισμού?  

2) Αν ναι, πόσο σοβαρή είναι και ποιές συνέπειες (σωματικές/ 

ψυχολογικές/κοινωνικές ) θεωρείτε πιθανές για το θύμα αν συνεχιστεί? 

3) Να αναφέρετε πιθανές αιτίες που προκαλούν την απομόνωση/ 

θυματοποίηση  

4) Να αναφέρετε πιθανές αιτίες για τη συμπεριφορά των μαθητών που 

ευθύνονται για τη περιθωριοποίηση 

5) Να καταγράψετε μια σειρά από ενέργειες που θεωρείτε ότι πρέπει να 

γίνουν για την αλλαγή του αρνητικού κλίματος σε επίπεδο τάξης/ σχολείου 



 

Μελέτη περίπτωσης 

Περιγραφή  

Η Α μαθήτρια της Γ’ Γυμνασίου μπαίνει κλαίγοντας και φανερά αναστατωμένη 

στο γραφείο των καθηγητών και ζητάει να μιλήσει με τη φιλόλογο κ υπεύθυνη 

καθηγήτρια της τάξης. 

 Σε προσωπική  επαφή και συζήτηση με την εκπαιδευτικό της εξομολογείται ότι 

το τελευταίο χρονικό διάστημα δέχεται σεξουαλική παρενόχληση και απειλές  

από συμμαθητή της. Η κατάσταση έχει ξεφύγει αρκετές φορές, σύμφωνα με τα 

λεγόμενά της,  αφού έχει δεχτεί και σωματική βία, απειλές και ύβρεις τόσο από 

το θύτη όσο και από τους στενούς του φίλους με αποτέλεσμα να φοβάται να 

μείνει έστω κ λίγο μόνη ή να πάει μόνη στο σπίτι της μετά το σχολείο.   

Η ίδια τρέμει στην ιδέα να ενημερωθούν οι γονείς της για τη κατάσταση και 

φοβάται την αντίδραση του θύτη και των φίλων του αν  μάθουν για την 

καταγγελία.  

Να σημειωθεί ότι η Α ζεί μόνη με τη μητέρα της,και είναι παιδί μεταναστών που 

μετακόμισαν πρόσφατα στη περιοχή. 

 Εκτιμώντας τα παραπάνω γεγονότα και με βάση την πολιτική του Σχολείου, να 

αναφέρετε: 

1) Αν θεωρείτε ότι πρόκειται για περίπτωση σχολικού εκφοβισμού/βίας?  

2) Αν ναι, πόσο σοβαρή είναι και ποιές συνέπειες (σωματικές/ 

ψυχολογικές/κοινωνικές ) θεωρείτε πιθανές για το θύμα? 

3) Να αναφέρετε πιθανές αιτίες που προκαλούν τη θυματοποίηση  

4) Να αναφέρετε πιθανές αιτίες για τη συμπεριφορά του/των θυτών 

5) Να καταγράψετε μια σειρά από ενέργειες που θεωρείτε ότι πρέπει να 

γίνουν για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου περιστατικού αλλά και για 

τη πρόληψη παρόμοιων περιστατικών σε επίπεδο τάξης/ σχολείου 




