
“Εργασία στο μάθημα του Project”

“Θέμα : Οι σχέσεις του εφήβου στο σπίτι και στο σχολείο”



Εισαγωγή :
Σε αυτή την εργασία θα αναφερθούμε :

“ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”

● Τι είναι η ενδοοικογενειακή βία;

● Ποιες μορφές βίας εμφανίζονται;

● Αδελφικές σχέσεις

● Ιστορίες ενδοοικογενειακής βίας

“ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ”

● Τι είναι το bullying και ο κυβερνοεκφοβισμός;

● Ποιες είναι οι μορφές του;

● Χαρακτηριστικά του θύτη και του θύματος

● Ποια είναι η θέση του τρίτου ατόμου;



“Σχέσεις στο σπίτι”



“Τι είναι η ενδοοικογενειακή βία;”

 Είναι η σωματική,σεξουαλική,λεκτική ή ψυχολογική βια που ασκείται στο 

θύμα από τον θύτη.Επηρεάζεται σημαντικά η ψυχική αλλά και η σωματική 

υγεία των μελών της οικογένειας.



“Ποιες μορφές βίας εμφανίζονται;”

 Σωματική βία: καθετί που προξενεί πόνο, τραυματισμό.

 Απομόνωση: περιορισμός της ελευθερίας, έλεγχος της 

επικοινωνίας με φίλους και συγγενείς, περιορισμοί της 

κοινωνικότητας.

 Ψυχολογική βία: υποτιμητικές συμπεριφορές, ταπείνωση.

 Συναισθηματική βία: ιδιαίτερα καταπίεση κι εξαναγκασμοί που 

εκμεταλλεύονται την ψυχολογική και συναισθηματική μας 

εξάρτηση.

 Λεκτική βία: φωνές, βρισιές, εξευτελισμοί, απειλές & 

τρομοκράτηση.



“Αδελφικές σχέσεις”

● Η συμβίωση με τα αδέλφια δίνει τη δυνατότητα να δοκιμαστεί η λειτουργία 

στενών σχέσεων.

● Οι αδερφικές σχέσεις είναι μια ευκαιρία για εκπαίδευση των παιδιών σε 

προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες, σε δεξιότητες ζωής.

● Οι συγκρούσεις ανάμεσα στα αδέρφια και οι εκδηλώσεις ζήλιας μέσα στην 

οικογένεια αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι μιας υγιούς και φυσιολογικής 

οικογενειακής ζωής.

● Τι είναι η ζήλια ανάμεσα στα αδέρφια και ποιες μορφές μπορεί να έχει;

● Η ζήλια είναι το φυσιολογικό συναίσθημα που πλημμυρίζει κάθε παιδί, όταν 

αντιλαμβάνεται ότι κάποιος άλλος «εισβάλλει» σε μια στενή δυαδική του σχέση.

● Συναισθήματα ζήλιας ανάμεσα στα αδέρφια συνήθως εμφανίζονται σε διάφορα 

μεταβατικά στάδια της οικογένειας



“Ιστορίες ενδοοικογενειακής βίας”

● Η ιστορία της Μυρτώς

● Η ιστορία του Μιχάλη

● Η ιστορία της Χριστίνας



“Οι σχέσεις στο σπίτι επηρεάζουν την 

συμπεριφορά του μαθητή στο σχολικό 

περιβάλλον”



“Τι είναι το bullying και ο 

κυβερνοεκφοβισμός;”

● Bullynig : Επιθετική,σκόπιμη 

πράξη που εκδηλώνεται από 

ένα άτομο ή πολλά (θύτες) 

προς ένα άτομο (θύμα) που δεν 

μπορεί να υπερασπιστεί 

εύκολα τον εαυτό του.

● Κυβερνοεκφοβισμός : 

Επιθετική,σκόπιμη πράξη που 

εκδηλώνεται από ένα άτομο ή 

πολλά (θύτες) προς ένα άτομο 

(θύμα) που δεν μπορεί να 

υπερασπιστεί εύκολα τον 

εαυτό του,μέσω ηλεκτρονικής 

επαφής.



“Ποιες είναι οι μορφές του;”

● Φυσικός εκφοβισμός

● Λεκτικός εκφοβισμός

● 'Εμμεσος εκφοβισμός



“Χαρακτηριστικά θύτη και θύματος”

● Θύτης : Ο θύτης επικρατεί να 

είναι αγόρι με ανασφάλειες 

που θέλει να τραβήξει το

ενδιαφέρον στο σχολείο. 

Πιστεύει πως η βία είναι 

μαγκιά. Με αυτό τον τρόπο 

δείχνει τη δύναμη του και κατά 

πασά πιθανότητα προστατεύει 

τον εαυτό του.

● Θύμα : Το θύμα είναι συνήθως 

άτομο ντροπαλό, 

συνεσταλμένο , επιφυλακτικό , 

με πολλές ανασφάλειες καθώς 

και εσωστρεφή Έχει χαμηλή 

αυτοεκτίμηση και αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να θεωρεί τον 

εαυτό του αποτυχημένο και να 

μην αντιδρά αποτελεσματικά 

όταν δέχεται επιθετικές 

πράξεις .



“Θέση του τρίτου ατόμου”

● Κάποιοι υποστηρίζουν τον θύτη με διάφορους τρόπους,
χειροκροτήματα και γέλια δείχνοντας με αυτό τον τρόπο 
δείχνουν ότι είναι με το μέρος του θύτη.

● Κάποιοι άλλοι απομακρύνονται υποκρινόμενοι ότι δεν είδαν 
τίποτα.

● Άλλοι τρομοκρατούνται κάποιοι δεν παίρνουν θέση 
παραμένουν αδρανείς είτε επειδή φοβούνται είτε επειδή δεν 
θέλουν να δώσουν στόχο .

● Τέλος, κάποιοι προσπαθούν να βοηθήσουν το θύμα, 
αποδοκιμάζουν τον θύτη και τρέχουν να φέρουν βοήθεια.


