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Ο ρόλοσ των εκπαιδευτικϊν και του ςχολείου ςτην πρόληψη και 
αντιμετϊπιςη τησ κακοποίηςησ – παραμζληςησ παιδιϊν/εφήβων1 

 

Το ςχολείο,  ωσ φορζασ προςταςίασ των δικαιωμάτων των παιδιϊν, μπορεί να ςυντελζςει 
ςτθ διάγνωςθ, αλλά κυρίωσ ςτθν πρόλθψθ του προβλιματοσ τθσ κακοποίθςθσ – 
παραμζλθςθσ των παιδιϊν/εφιβων μζςα ι και ζξω από τθν οικογζνεια. Το ςχολείο, 
παράλλθλα με τθ μετάδοςθ γνϊςεων και παιδείασ ςε όλα τα παιδιά, πρζπει να ςυμβάλει 
ουςιαςτικά και ςτθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ και καλλιζργειά τουσ, ςωματικι, πνευματικι, 
αιςκθτικι, κοινωνικι και θκικι. 

Οι εκπαιδευτικοί, ωσ επαγγελματίεσ που ζχουν άμεςθ επαφι με το παιδί/ζφθβο 
κακθμερινά, ζρχονται αντιμζτωποι με όλα τα κοινωνικά προβλιματα που αφοροφν τθν 
παιδικι/εφθβικι θλικία. Ζτςι, τισ περιςςότερεσ φορζσ, μποροφν μζςα από τθν παρατιρθςθ 
του παιδιοφ ι και τθν επαφι με τουσ γονείσ να γνωρίηουν τθν κατάςταςθ που βιϊνει κάκε 
παιδί ςτθν οικογζνειά του.  

Οι επιπτϊςεισ από τθν κακοποίθςθ - παραμζλθςθ ενόσ παιδιοφ παρουςιάηονται ςε όλα τα 
ςτάδια ανάπτυξισ του. Εκτόσ από τα ςθμάδια ςωματικισ κακοποίθςθσ που ςυνικωσ είναι  
ορατά και όταν είναι επαναλαμβανόμενα μποροφν να υποψιάςουν τον εκπαιδευτικό, 
υπάρχουν επιπτϊςεισ και ςτθν διανοθτικι ανάπτυξθ και εκπαίδευςθ που μπορεί ο 
εκπαιδευτικόσ να διαγνϊςει. Ο εμπειρίεσ, τα βιϊματα και οι ψυχολογικζσ δυςκολίεσ που 
φζρει το κακοποιθμζνο - παραμελθμζνο παιδί διαμορφϊνουν τθν πορεία τθσ ςχολικισ του 
ηωισ και εκδθλϊνονται από τθν αρχι ι κατά τθ διάρκεια τθσ φοίτθςθσ. 

Σχολικι φοβία, χαμθλι επίδοςθ, ελλιπισ ςυγκζντρωςθ και ελλειμματικι προςοχι, 
απομόνωςθ και απόςυρςθ από τισ δραςτθριότθτεσ του ςχολείου, υπερβολικόσ φόβοσ για 
τιμωρία. Πολλζσ απουςίεσ, άςκοπθ υπερκινθτικότθτα, μακθςιακζσ δυςκολίεσ, επικετικι 
και προκλθτικι ςυμπεριφορά, φτωχι εκφραςτικι ικανότθτα.  

Η ςτακερότθτα του ςχολικοφ πλαιςίου και το κλίμα ςχζςεων που καλλιεργείται ανάμεςα 
ςτουσ μακθτζσ/τριεσ και ςτον εκπαιδευτικό, δίνουν τθ δυνατότθτα ςε παιδιά, που τα 
δικαιϊματά τουσ παραβιάηονται μζςα ςτθν οικογζνεια ι κι ζξω απ’ αυτι, να του 
εμπιςτευκοφν το πρόβλθμά τουσ. Η αποκάλυψθ αυτι ςυνικωσ δθμιουργεί ςτον 
εκπαιδευτικό πλικοσ αντικρουόμενων ςυναιςκθμάτων, τα οποία ςυνδζονται με τα 
ςτερεότυπα που επικρατοφν για το «άβατο» τθσ οικογζνειασ, αλλά και με τθν ευκφνθ που 
αναλαμβάνει ςχετικά με το πϊσ κα βοθκιςει. 

Η προςζγγιςθ του κζματοσ δεν είναι εφκολθ υπόκεςθ. Απαιτοφνται προςεγμζνοι και 
εξειδικευμζνοι χειριςμοί. Η ζλλειψθ οδθγιϊν για τθν αντιμετϊπιςθ του κακοποιθμζνου – 
παραμελθμζνου παιδιοφ και θ περιοριςμζνθ αναφορά ςε τζτοιου είδουσ κζματα ςτα 
πλαίςια του προγράμματοσ ςπουδϊν κατά τθ διάρκεια των βαςικϊν ςπουδϊν, αλλά και 
κατά τθ ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν, αυξάνουν τα 
αντικρουόμενα αυτά ςυναιςκιματα και τθν αναςφάλεια. Επιπρόςκετα, ο τρόποσ 
λειτουργίασ του ςχολείου δεν προςφζρει πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ δομζσ και τισ πθγζσ 
βοικειασ τθσ κοινότθτασ, αλλά και εμπειρία γφρω από τθ ςυνεργαςία με φορείσ και 
επαγγελματίεσ.  
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Τι μπορεί όμωσ να κάνει ο εκπαιδευτικόσ άμεςα αλλά και μακροπρόθεςμα ςε 
περιπτϊςεισ διάγνωςησ και εντοπιςμοφ κακοποίηςησ – παραμζληςησ: 

Άμεςα μπορεί να ακοφςει το παιδί ςε ζνα χϊρο ιρεμο και οικείο γι’ αυτό, να αναγνωρίςει 
τθν εμπιςτοςφνθ που του ζδειξε και να το διαβεβαιϊςει, ότι κα κάνει, ό,τι μπορεί ςε 
ςυνεργαςία μαηί του, ϊςτε να ςταματιςει αυτό που του ςυμβαίνει. Μπορεί επίςθσ, να 
απενοχοποιιςει το παιδί, λζγοντάσ του, ότι δεν φταίει για ό,τι ζγινε, να δείξει ενδιαφζρον, 
όχι μόνο προσ το ίδιο το παιδί αλλά και προσ τθν οικογζνειά του. Πρζπει, ακόμθ, να 
εξθγιςει τόςο ςτο παιδί όςο και ςτουσ γονείσ του τουσ τρόπουσ και το περιεχόμενο των 
ενεργειϊν που πρζπει να ακολουκθκοφν, δθλαδι, ότι θ παραπομπι ςε αρμόδιο φορζα 
εκφράηει το ενδιαφζρον για το καλό όλων των μελϊν τθσ οικογζνειασ.  

Πρόκεςθ του εκπαιδευτικοφ πρζπει να είναι να ςτθρίξει τθν οικογζνεια και όχι να τθν 
πλθγϊςει, γι’ αυτό και κα πρζπει να ελζγξει το κυμό που φυςιολογικό είναι να αιςκάνεται 
για τουσ γονείσ, αποφεφγοντασ να μιλάει ςτο παιδί αρνθτικά γι’ αυτοφσ. Επίςθσ υποχρζωςθ 
του εκπαιδευτικοφ (ςφμφωνα και με το άρκρο 23 του Ν. 3500/06) είναι να αναφζρει το 
ςυμβάν ςτο Δ/ντι τθσ ςχολικισ μονάδασ και εκείνοσ με τθ ςειρά του ςτον αρμόδιο 
ειςαγγελζα ι ςτθν πλθςιζςτερθ αςτυνομικι αρχι. 

Επειδι το κακοποιθμζνο - παραμελθμζνο παιδί αποτελεί μια ιδιαίτερθ περίπτωςθ μακθτι, 
ο εκπαιδευτικόσ οφείλει να λάβει μζριμνα για τισ ξεχωριςτζσ ανάγκεσ αυτοφ του μακθτι, 
να το αποδεχκεί και να το αντιμετωπίηει όπωσ όλουσ τουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ τθσ τάξθσ.  

Η ζνταξθ του κακοποιθμζνου - παραμελθμζνου παιδιοφ ςτθ ςχολικι τάξθ, κα πρζπει να 
καταςτεί το πρϊτιςτο μζλθμα, κάτι που κα του επιτρζψει τθν επικοινωνία και 
αλλθλεπίδραςθ με τουσ ςυμμακθτζσ του, με ςτόχο τθν επίτευξθ μάκθςθσ και 
κοινωνικοποίθςθσ. Πολλζσ φορζσ, οι ανάγκεσ του κακοποιθμζνου - παραμελθμζνου 
παιδιοφ δεν λαμβάνονται υπόψθ και αυτό ζχει ωσ ςυνζπεια θ παρουςία του παιδιοφ να 
αγνοείται τόςο από τον εκπαιδευτικό, όςο και από τουσ ςυμμακθτζσ του. Όταν όμωσ 
τίκεται ςτο περικϊριο, ωσ μθχανιςμό άμυνασ αναπτφςςει επικετικότθτα ι γίνεται 
πακθτικό και κλείνεται ςτον εαυτό του, με αποτζλεςμα να ζχει μειωμζνθ ςχολικι επίδοςθ, 
να χαρακτθρίηεται ωσ κακόσ μακθτισ, απροςάρμοςτοσ, επικετικόσ, αδιάφοροσ ι τεμπζλθσ.  

Ο εκπαιδευτικόσ πρζπει να το βοθκιςει με τθ δεκτικότθτά του και τθ φιλικι του 
ςυμπεριφορά και να προβεί ςτθν εφαρμογι ςυγκεκριμζνων τακτικϊν ςτθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία, αλλά και ςε προςωπικό επίπεδο. Να του δίνει ευκαιρίεσ για ςυμμετοχι και 
ανάλθψθ κακθκόντων και υποχρεϊςεων. Να βάηει όρια, θ όλθ ςτάςθ και ςυμπεριφορά του 
να χαρακτθρίηονται από ςτακερότθτα. 

Οι εκπαιδευτικοί καλοφνται να επιλφςουν επίςθσ το πρόβλθμα προςαρμογισ και τισ 
μορφζσ αποκλίνουςασ ςυμπεριφοράσ που μπορεί να εμφανίηει το κακοποιθμζνο - 
παραμελθμζνο παιδί. Λζγοντασ αποκλίνουςα ςυμπεριφορά αναφερόμαςτε ςε μορφζσ 
ςυμπεριφοράσ, όπωσ θ ανυπακοι, θ εριςτικότθτα και θ επικετικότθτα, που καταδεικνφουν 
τθν αντίκεςθ του παιδιοφ προσ κάκε μορφι εξουςίασ. Αυτζσ οι μορφζσ ςυμπεριφοράσ ςτθν 
πλειονότθτά τουσ εμπεριζχουν το ςτοιχείο του μειωμζνου αυτοελζγχου. Ο αυτοζλεγχοσ 
είναι ςθμαντικι προχπόκεςθ για τθν κοινωνικι ςυνφπαρξθ. Ζτςι και το παιδί ςτα πλαίςια 
του ςχολείου οφείλει να επιτφχει ζνα βακμό αυτοπεικάρχθςθσ προκειμζνου να αναπτφξει 
ικανοποιθτικζσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, να ενταχκεί δθμιουργικά ςτο περιβάλλον του και 
να ελζγχει τθ ςυμπεριφορά του. 
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Στο ςθμείο αυτό κα ικελα να ςτακϊ κα ςε ζνα ακόμα ςθμαντικό ηιτθμα που αφορά το 
ρόλο του ςχολείου και το οποίο πολλζσ φορζσ αγνοείται ι αποςιωπάται.  

Το ςχολείο  ωσ ςφςτθμα ζχει τισ προχποκζςεισ να παράγει βία ι ακόμα και να τθ ςυντθρεί. 

Για πολλά παιδιά το ςχολικό περιβάλλον λειτουργεί αφιλόξενα και υποτιμθτικά, δθλαδι 
ςαν αδιάφοροσ και κακόσ γονζασ. Τα παιδιά ςυχνά αντιδροφν με καταςτροφι του χϊρου. 
Αυτό ςυμβαίνει, γιατί οι κτιριακζσ και ευρφτερεσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ πολλϊν 
ςχολείων δεν προωκοφν τθν αξιοπρζπεια και τθν αυτοεκτίμθςθ οφτε των παιδιϊν, οφτε 
των εκπαιδευτικϊν. 

Το κλίμα ςχζςεων που αναπτφςςεται ςτθν τάξθ και γενικότερα του ςχολείου ςυχνά οδθγεί 
ςτθν ανάπτυξθ βίαιθσ ςυμπεριφοράσ. Η επικετικότθτα ανάμεςα ςε ςυνομθλίκουσ 
εκφράηεται μζςα από «παιχνίδια εξουςίασ». Αναπαράγεται ζτςι ζνα κλίμα αυταρχιςμοφ 
και αδιαφορίασ, όπωσ ακριβϊσ και ςτο οικογενειακό περιβάλλον, όπου οι γονείσ 
κακομεταχειρίηονται και παραμελοφν τα παιδιά τουσ. 

Η χριςθ ςωματικισ τιμωρίασ ι άλλων μεκόδων ελζγχου τθσ ςυμπεριφοράσ, όπωσ θ 
ειρωνεία, θ υποτίμθςθ, θ απομόνωςθ, ο εξευτελιςμόσ, αποτελοφν γενεςιουργά ςτοιχεία 
παραγωγισ επικετικότθτασ και βίασ. 

Στο παρελκόν, το ςχολείο χρθςιμοποιοφςε ζντονεσ μορφζσ ςωματικισ βίασ (όπωσ τθ 
βζργα, τθ ςφαλιάρα, το κοφρεμα, κ.λπ.), που ςιμερα είναι ςπάνιεσ. Η ςχολικι εξουςία 
ςιμερα δεν κεμελιϊνεται πλζον πάνω ςτθν άςκθςθ φυςικισ βίασ, όςο ςτθ χειραγϊγθςθ, 
τθ ςυναίνεςθ, τον προςεταιριςμό, τθν εςωτερίκευςθ τθσ καταςτολισ και τθν ενςτάλαξθ. 
Επιπλζον ζχοντασ χάςει τον παιδαγωγικό και τον ουςιαςτικό εκπαιδευτικό του χαρακτιρα, 
καλλιεργϊντασ τθ βακμοκθρία, τον ανταγωνιςμό, τθ ςτείρα  απομνθμόνευςθ και τθν 
ζτοιμθ γνϊςθ, τθν κατθγοριοποίθςθ μακθτριϊν και μακθτϊν μζςω τθσ εξεταςτικισ 
διαδικαςίασ, πολλζσ φορζσ οδθγεί παιδιά με χαμθλζσ ςχολικζσ επιδόςεισ (και που 
προζρχονται κυρίωσ από ευάλωτα κοινωνικοοικονομικά ςτρϊματα) ςτθ χαμθλι 
αυτοεκτίμθςθ, ςτθν αίςκθςθ ότι δεν είναι αποδεκτά ςτο χϊρο του ςχολείου, τθ ςχολικι 
αποτυχία και τθ διαρροι, που μπορεί να είναι τόςο αποτελζςματα όςο και πρϊτθ φλθ για 
τθν επικετικότθτα και τθ βία.  

 

Τι μπορεί να κάνει το ςχολείο για την πρόληψη τησ κακοποίηςησ – παραμζληςησ και 
γενικότερα την αντιμετϊπιςη τησ επιθετικήσ ςυμπεριφοράσ και τησ βίασ: 

 Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ αλλαγι τθσ κεϊρθςθσ των παιδιϊν, από αντικείμενα 
προςταςίασ ςε υποκείμενα δικαιωμάτων. 

 Η ζνταξθ των Δικαιωμάτων των Παιδιϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία κα ςυμβάλει 
ςτθν ενθμζρωςθ και ςτθ γνϊςθ των δικαιωμάτων και των υποχρεϊςεων των νζων 
ανκρϊπων απζναντι ςτθν κοινωνία αλλά και ςτθν πραγμάτωςθ τθσ προςωπικότθτάσ τουσ.  

 Η κεωρθτικι και πρακτικι παιδαγωγικι κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν ςε όλα τα ςτάδια 
εκπαίδευςθσ τουσ, ϊςτε να είναι κατάλλθλα προετοιμαςμζνοι να αντιμετωπίηουν τισ 
ψυχολογικζσ και ψυχοκοινωνικζσ διαςτάςεισ του εκπαιδευτικοφ ζργου τουσ, να μποροφν 
εκτόσ από επιμορφωτζσ να λειτουργοφν και ωσ παιδαγωγοί, μπορεί να τουσ μεταδϊςει τθν 
εμπιςτοςφνθ ςτθν ικανότθτά τουσ να χειρίηονται τθν ανομοιομορφία των ςυμπεριφορϊν 
και των διαφόρων προβλθματικϊν καταςτάςεων που προκφπτουν ςτθν τάξθ.  
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 Η ςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ και όλθσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ με επιςτθμονικό και 
βοθκθτικό προςωπικό, θ παροχι ιδιαίτερθσ ςυμβουλευτικισ και ψυχολογικισ ςτιριξθσ ςε 
παιδιά που αντιμετωπίηουν προβλιματα, θ ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν του ςχολείου με 
ανάλογεσ δομζσ τθσ κοινότθτασ, δθμιουργοφν αίςκθμα αςφάλειασ ςτον εκπαιδευτικό και 
τον κινθτοποιοφν υπζρ του παιδιοφ προαςπίηοντασ τα δικαιϊματά του. 

 Επίςθσ ςθμαντικό είναι θ βελτίωςθ  του φυςικοφ περιβάλλοντοσ του ςχολείου, θ 
ανάπτυξθ ςχζςεων που να προάγουν τθν  αμοιβαία εμπιςτοςφνθ, τον αλλθλοςεβαςμό, τθν 
αποδοχι  και τθ ςυνεργαςία μεταξφ όλων των εμπλεκομζνων ςτθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία. 

 Η  δθμιουργία ηωνϊν εκπαιδευτικισ προτεραιότθτασ για τισ ευπακείσ κοινωνικζσ 
ομάδεσ ςτισ υποβακμιςμζνεσ και ακριτικζσ περιοχζσ, θ αντιςτακμιςτικι αγωγι και 
εκπαίδευςθ που μειϊνει τισ εκπαιδευτικζσ ανιςότθτεσ, θ ανάπτυξθ τθσ διαπολιτιςμικισ και 
αντιρατςιςτικισ εκπαίδευςθσ, θ ςτιριξθ των παιδιϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ι 
αναπθρία, είναι μζτρα, που αν ενταχκοφν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, βοθκοφν ςτθ 
μείωςθ τθσ ενδοςχολικισ βίασ και των φαινομζνων παραβατικότθτασ.  

Το ςχολείο κα πρζπει να διαπαιδαγωγεί ςτισ αξίεσ τθσ ςυλλογικότθτασ, τθσ αλλθλεγγφθσ, 
του ςεβαςμοφ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, του ςεβαςμοφ κάκε μορφισ ετερότθτασ, 
ςτισ αρχζσ τθσ δθμοκρατίασ, τθσ ιςότθτασ, τθσ δικαιοςφνθσ και να παρζχει πολφπλευρθ  και 
ουςιαςτικι μόρφωςθ  ςε όλα τα παιδιά χωρίσ φραγμοφσ και διακρίςεισ. 

 

Ελζνθ Γλαρζντηου 
Εκπαιδευτικόσ Β/μιασ Εκ/ςθσ 

Μζλοσ του Δ.Σ. του Κ.Ε.ΜΕ.ΤΕ.  
τθσ ΟΛΜΕ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


