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The aim of this paper 
Ο σκοπός της εργασίας 

• Educational development of the values of respect, trust, 
justice and equality 

• Connection of the above values with the confrontation of 
school violence 

 

• Εκπαιδευτική αξιοποίηση των αξιών του σεβασμού, της 
εμπιστοσύνης, της δικαιοσύνης και της ισότητας 

• Σύνδεση των παραπάνω αξιών με την αντιμετώπιση της 
σχολικής βίας 



Structure of the paper 
Δομή της εργασίας 
• Our school  

• Who we are 

• The values of respect, trust, justice and equality 

• School violence 

• Activities of usability of the values as deterring factor of school violence 

• The results that came of 

• Ways of evaluation of the results 

 

• Το σχολείο μας 

• Ποιοι είμαστε 

• Οι αξίες του σεβασμού, της εμπιστοσύνης, της δικαιοσύνης και της 
ισότητας 

• Η έννοια της σχολικής βίας 

• Δραστηριότητες αξιοποίησης των αξιών ως ανασταλτικών παραγόντων της 
σχολικής βίας 

• Τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

• Τρόποι αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 

 



Our school  
Το σχολείο μας 

• Our school is called Primary School of Highland Zone and is 
located in the village of Agios Leontas in the west side of the 
island Zakynthos.  The school has positions for 4 primary 
teachers, one gymnastics teacher and one English teacher. 

 

• Το σχολείο μας είναι το Δημοτικό Σχολείο Ορεινής Ζώνης και 
βρίσκεται στο χωριό Άγιος Λέοντας, στη δυτική πλευρά του 
νησιού της Ζακύνθου. Το σχολείο αποτελείται από 4 
εκπαιδευτικούς τάξης, ένα γυμναστή και έναν εκπαιδευτικό 
Αγγλικής Γλώσσας. 

 

 



Who we are 
Ποιοι είμαστε 

The school year 2013 – 2014 we were occupied with the mater of school 
violence and we tried to find ways to sensitize our pupils. In our school worked 
this school year the below teachers: 

• 1st Class: Toliopoulos Nikolaos 

• 2nd Class: Chouliara Xanthie (Headmistress of the school) 

• 3rd – 4th Class: Anna Kokkali 

• 5th – 6th Class: Gourgouris Dimitrios 

 

Τη σχολική χρονιά 2013-2014 ασχοληθήκαμε με το θέμα της σχολικής βίας και 
αναζητήσαμε τρόπους ώστε να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές μας. Στο 
σχολείο μας υπηρέτησαν το παρόν σχολικό έτος οι εξής εκπαιδευτικοί: 

• Α΄ τάξη: Τολιόπουλος Νικόλαος 

• Β΄ τάξη: Χουλιάρα Ξανθή (Διευθύντρια του Σχολείου) 

• Γ΄- Δ΄ τάξη: Κόκκαλη Άννα 

• Ε΄ - ΣΤ΄ τάξη: Γουργούρης Δημήτριος 



The values of respect, trust, justice and equality 
Οι αξίες του σεβασμού, της εμπιστοσύνης, της 
δικαιοσύνης και της ισότητας 
1. The value of respect 
•  the care of not undermining, not violating something that is 

supposed to be important for someone 

• feeling of deep appreciation and admiration for someone as an 
acknowledge of his value 

1. Η αξία του σεβασμού  
• η φροντίδα να μη θίγεται, να μην παραβιάζεται κάτι που θεωρείται 

σημαντικό για κάποιον 

• συναίσθημα βαθιάς εκτίμησης και θαυμασμού προς κάποιον ως 
αναγνώριση της αξίας του 



2. Trust 
2. Εμπιστοσύνη 

• The value of trust is expressed as the faith in the abilities or 
virtues of another person. Requires the sincere expression in 
interpersonal relationships and lack of fear of association. 

 

• Η εμπιστοσύνη εκφράζεται ως η πίστη στις ικανότητες ή στις 
αρετές κάποιου. Προϋποθέτει την ειλικρινή έκφραση στις 
διαπροσωπικές σχέσεις και την έλλειψη του φόβου της 
συναναστροφής. 



3. Justice 
3. Δικαιοσύνη 

• the property or attribute of the right 

• the administration of law, the objective and impartial 
application and enforcement of laws 

• the absence of inequality and injustice 

 

• η ιδιότητα ή το γνώρισμα του δικαίου, του ορθού.  

• η απονομή του δικαίου, η αντικειμενική κι αμερόληπτη 
εφαρμογή και τήρηση των νόμων 

• η απουσία ανισοτήτων και αδικίας 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1


4. Equality 
4. Ισότητα 

• Fair and equal treatment regardless of gender, religion and 
ethnicity 

• Same treatment regarding the rights, benefits, obligations 
and opportunities 

• Acceptance of diversity and abilities of each individual 

 

• Δίκαιη και ίση μεταχείριση ανεξάρτητα από φύλο, θρησκεία 
και εθνικότητα  

• Ίδια αντιμετώπιση όσον αφορά τα δικαιώματα, τις παροχές, 
τις υποχρεώσεις και τις ευκαιρίες 

• Αποδοχή της διαφορετικότητας και των ικανοτήτων του κάθε 
ατόμου 



School Violence 
Σχολική Βία 

According to Olweus, school violence is observed when a child “is exposed, 
repeatedly and over time, to negative actions by one or more persons.“ 
• School violence was studied for the first time in 1978 in Norway. 
In school violence are involved: 
• The child that accepts violence 
• The child that uses violence against others 
• The child “spectator”  
• teachers  
• parents 
 
Σύμφωνα με τον Olweus, σχολική παρατηρείται όταν ένα παιδί «εκτίθεται, κατ’ 
επανάληψη και σε διάρκεια χρόνου, σε αρνητικές πράξεις από ένα ή περισσότερα 
άτομα.» 
• Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού μελετήθηκε για πρώτη φορά το 1978 στη 

Νορβηγία. 
Εμπλέκονται πολλά μέρη: 
• Το παιδί που δέχεται βία 
• Το παιδί ή ομάδα παιδιών που ασκεί βία 
• Το παιδί θεατής 
• Οι εκπαιδευτικοί 
• Οι γονείς 

 

Σχολικός εκφοβισμός 

Bullying 



Activities of usability of the values as deterring factor of school violence 
Δραστηριότητες αξιοποίησης των αξιών ως ανασταλτικών 

παραγόντων της σχολικής βίας 

1. Closing eyes and guidance from the classmate 

2. Breaking of chain 

3. Bonded circle 

 

1. Κλείσιμο ματιών και καθοδήγηση από το συμμαθητή 

2. Σπάσιμο αλυσίδας 

3. Ενωμένος κύκλος 





Results from the activities 
Αποτελέσματα από τις δραστηριότητες  

• In the closing of eyes the students were guiding without speaking their 
blind classmate and managed to overcome all the obstacles with success. 

• In the breaking of the chain the students followed the instructions and 
they didn’t let the smallest group come into the bigger one. 

• In the bonded circle the students hold it even though we were asking them 
to go away one from each other and independently from the person that 
they had next to them. 

 

• Στη δραστηριότητα κλεισίματος ματιών οι μαθητές καθοδηγούσαν χωρίς 
ομιλίες το συμμαθητή τους που δεν έβλεπε και κατάφεραν να περάσουν 
από τα εμπόδια με επιτυχία. 

• Στη δραστηριότητα σπασίματος αλυσίδας ακολούθησαν τις οδηγίες και 
δεν άφηναν την μικρότερη ομάδα να εισχωρήσει στη μεγαλύτερη.  

• Στη δραστηριότητα του ενωμένου κύκλου οι μαθητές κράτησαν ενωμένο 
τον κύκλο όσο κι αν τους ζητούσαμε να απομακρυνθούν ο ένας από τον 
άλλον και ανεξάρτητα με αυτόν που είχαν δίπλα τους. 

 



Ways of evaluation of the results 
Τρόποι αξιολόγησης των αποτελεσμάτων  

• In the 1st activity the students had to show trust and let themselves in the guidance 
of their classmate. They were asked if they were feeling safe when they were 
walking with closed eyes and almost everyone answered positively. 

• In the 2nd activity with questions and discussion they thought about the way they 
were not letting the smaller group get into the bigger one, and they answered that 
they realized hoe is the feeling of exclusion. 

• In the 3rd activity they realized that when they are bonded and together they have 
more power and it doesn’t matter who is next to them (equality). 

 

• Στην 1η δραστηριότητα, οι μαθητές έπρεπε να δείξουν εμπιστοσύνη και να 
αφεθούν στην καθοδήγηση του συμμαθητή τους. Ρωτήθηκαν κατά πόσο ένιωθαν 
ασφάλεια και εμπιστοσύνη την ώρα που περπατούσαν με κλειστά μάτια και 
σχεδόν όλοι απάντησαν θετικά. 

• Στη 2η δραστηριότητα με ερωταπαντήσεις και συζήτηση προβληματίστηκαν για το 
λόγο που δεν άφηναν τη μικρότερη ομάδα να μπει στη μεγαλύτερη και απάντησαν 
ότι ένιωσαν πώς είναι το συναίσθημα του αποκλεισμού. 

• Στην 3η δραστηριότητα απάντησαν ότι κατάλαβαν πως ενωμένοι έχουν 
περισσότερη δύναμη και πως δεν έχει σημασία ποιος είναι στη διπλανή θέση 
(ισότητα).  



Thank you for your attention! 
 

Σας ευχαριστούμε για την 
προσοχή σας! 


