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Χρήστος Χρήστου
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Η ϋρευνϊ μασ πραγματοποιόθηκε ςτο πλαύςιο
τησ Επιτροπόσ Μελϋτησ των Ομϊδων Σχολικόσ
Βύασ (Bullying at School), η οπούα ςυςτϊθηκε από
την Εθνικό Επιτροπό για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου.
Ωσ αντικεύμενό τησ τϋθηκε η διερεύνηςη και η
καταγραφό τησ γνώμησ των εκπαιδευτικών τησ
πρωτοβϊθμιασ και δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ
ςχετικϊ με την ύπαρξη και δρϊςη ομϊδων
κακοπούηςησ μαθητών/-τριών ςτα ςχολεύα.

Η ϋρευνα ϋγινε κατϊ την διϊρκεια των ςχολικών ετών
2006-07 και 2007-08.

Το ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από 38 ερωτόςεισ
(17 ανοικτού τύπου και 21 κλειςτού) εςτϊλη ςε ςχολεύα
και
ςε
τοπικϋσ
ενώςεισ
των
εκπαιδευτικών
Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ, με ςκοπό να διαβιβαςτεύ
ςε όλα τα ςχολεύα τησ περιοχόσ αρμοδιότητϊσ τουσ και να
απαντηθεύ από ϋναν εκπαιδευτικό ςε κϊθε ςχολικό
μονϊδα με γνώςη του ςχετικού ζητόματοσ.
Ο χαρακτόρασ τησ ϋρευνασ όταν ανιχνευτικόσ και
επιδύωξό μασ όταν να μασ δώςει μια πρώτη, γενικό εικόνα
ςχετικϊ με την ϋκταςη και κϊποια βαςικϊ ποιοτικϊ
χαρακτηριςτικϊ του φαινομϋνου τησ ύπαρξησ ομϊδων
κακοπούηςησ μαθητών και μαθητριών ςτα ςχολεύα.

Ενδεικτικι παρουςίαςθ και
ςχολιαςμόσ απαντιςεων

Ερώτηςη 1
Έχουν επιςημανθεύ ςε αυτό το ςχολεύο περιπτώςεισ
επιθετικότητασ παιδιών προσ αδύνατουσ,
«δυςπροςϊρμοςτουσ», καινούριουσ, διαφορετικούσ,
αλλοδαπούσ. Επιθετικότητα λεκτικό, ςωματικό,
ςεξουαλικό, καταςτροφό περιουςύασ; (αναφερθεύτε
ςτο τρϋχον ςχολικό ϋτοσ).
Περιπτϊςεισ

Απόλυτθ
ςυχνότθτα
Πολλζσ
9
Λίγεσ
122
Καμία
51
Δεν γνωρίηω / δεν 8
απαντϊ

χετικι ςυχνότθτα

Ελλιπι δεδομζνα
φνολο

3,6
100

7
197

4,6
61,9
25,9
4,1

Ερϊτθςθ 2
υμβαίνουν ι όχι ςυχνά ζντονοι
διαπλθκτιςμοί, τςακωμοί ςτο ςχολείο ςασ
μεταξφ των παιδιϊν;
Υπαρξθ
διαπλθκτιςμϊν
Ναι
Όχι
Δεν γνωρίηω /
δεν απαντϊ
Ελλιπι
δεδομζνα
φνολο

Απόλυτθ
ςυχνότθτα
53
133
4

χετικι
ςυχνότθτα
26,9%
67,5%
2,0%

7

3,6%

197

100,0

Ερώτηςη 2.1
Περιγρϊψτε τι ακριβώσ ςυμβαύνει ςτα ςχετικϊ
περιςτατικϊ.
Δράςεισ

Απόλυτθ ςυχνότθτα

χετικι ςυχνότθτα

Απλϊσ βρίηονται
Γελοιοποιοφν,
ταπεινϊνουν
Κακοποιοφν ςεξουαλικά
Χρθςιμοποιοφν πζτρεσ
Βγάηουν ςουγιά, κοπίδια ι
μαχαίρι
Ζχουν ςιδερογροκιζσ
Προςπακοφν
να
λθςτζψουν μακθτι/-τρια
Άλλο
Δεν απαντϊ
Άκροιςμα

155
83

53,1%
28,4%

3
2
1

1,0%
0.7%
0,3%

1
3

0,3%
1,0%

36
8
292

12,3%
2,7%
100

Ερϊτθςθ 3
Λειτουργεί ςφλλογοσ γονζων/ κθδεμόνων
ςτο ςχολείο ςασ;
Λειτουργία
Ναι

Απόλυτθ
ςυχνότθτα
142

χετικι
ςυχνότθτα
72,1%

Όχι

40

20,3%

Άλλο

2

1,0%

Δεν απαντϊ

7

3,6%

Ελλιπι
δεδομζνα
φνολο

6

3,0%

197

100%

Ερώτηςη 4
Ποιοι γονεύσ/κηδεμόνεσ ϋρχονται ςυχνότερα
να ςυζητόςουν για την πρόοδο/ διαγωγό/
ςυμπεριφορϊ του παιδιού;
Γονείσ

Απόλυτθ ςυχνότθτα χετικι ςυχνότθτα

Οι Ζλλθνεσ
Οι μεταναςτευτικισ
καταγωγισ

60
11

27,0%
5,0%

Αυτοί των οποίων το
παιδί ζχει πρόβλθμα

41

18,5%

3

0,4%

Αυτοί που μζνουν κοντά
ςτο ςχολείο
Δεν υπάρχει διάκριςθ

92

41,4%

Άλλοι
φνολο

15
222

6,8%
100,0

Ερώτηςη 5
Έχετε καλϋςει, κατϊ την προηγούμενη ςχολικό
χρονιϊ, γονεύσ/κηδεμόνεσ των παιδιών για να
ςυζητόςετε ςχετικϊ με τη
διαγωγό/ςυμπεριφορϊ του παιδιού τουσ;
Κάλεςμα
Απόλυτθ
χετικι
ςυχνότθτα
ςυχνότθτα
Ναι
142
72,1
Όχι

43

21,8

Δεν απαντϊ

6

3,0

Ελλιπι
δεδομζνα
φνολο

6

3,0

197

100

Ερϊτθςθ 6
«Ομαδοποιοφνται», χωρίηονται ι όχι ςε ομάδεσ τα
παιδιά ςτθν τάξθ ι ςτο διάλειμμα, ςτο ςχολείο;
Ομαδοποίθςθ
Ναι

Απόλυτθ
ςυχνότθτα
160

χετικι
ςυχνότθτα
81,2%

Όχι

30

15,2%

Δεν γνωρίηω / δεν 3
απαντϊ
Ελλιπι δεδομζνα
4

1,3%

φνολο

100%

197

2,0%

Ερϊτθςθ 7
Αν ΝΑΙ, κατά τθ γνϊμθ ςασ για πιο λόγο ι για ποιουσ
λόγουσ «ομαδοποιοφνται» τα παιδιά;
Λόγοι

Απόλυτθ ςυχνότθτα χετικι ςυχνότθτα

Για να μελετοφν μαηί

45

14,7

Για να παίηουν ποδόςφαιρο 135
ι άλλα παιχνίδια
Για να κάνουν ςκανταλιζσ
67

44,1

Για να βαςανίηουν, να
εξευτελίηουν αδφναμουσ
μακθτζσ/-τριεσ
Για παίρνουν από κάποιο
παιδί λεφτά, μπουφάν,
κινθτό
Για άλλουσ λόγουσ
φνολο

16

5,2

2

0,7

41
306

13,4
100

21,9

Ερϊτθςθ 8
Ζχουν αυτζσ οι ομάδεσ αρχθγό;
Απάντθςθ
Ναι

Απόλυτθ
ςυχνότθτα
63

χετικι
ςυχνότθτα
32

Όχι

52

26,4

Δεν απαντϊ / δεν 71
γνωρίηω
Ελλιπι δεδομζνα
11

36

φνολο

100

197

5,6

Ερώτηςη 9
Καταγωγό εμπλεκόμενων
μαθητών/-τριών
Καταγωγι
Απόλυτθ
ςυχνότθτα
Ζλλθνεσ
33
Μεταναςτευτικισ 4
καταγωγισ
Και τα δφο
66
φνολο
103

χετικι
ςυχνότθτα
32,0%
3,9%
64,1%
100%

Ερώτηςη 10
Πώσ αντιδρούν η διεύθυνςη και ο ςύλλογοσ διδαςκόντων
του ςχολεύου ςτισ «ομαδοποιόςεισ» που γύνονται με
αρνητικό ςτόχο, δηλαδό όχι με καλό ςκοπό;
 Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών ςτην ερώτηςη

αυτό απϊντηςαν ότι η διεύθυνςη και ο ςύλλογοσ
διδαςκόντων ϋχει ϋνα θετικό, παραινετικό,
ςυμβουλευτικό ρόλο, ςυζητϊ και ςυνδιαλϋγεται με
μαθητϋσ/-τριεσ, γονεύσ, ψυχολόγουσ .
 Ακολουθούν με μικρότερα ποςοςτϊ οι απαντόςεισ
των ερωτωμϋνων που αναφϋρουν ότι επιβϊλλονται
τιμωρύεσ, πειθαρχικϊ μϋτρα και ποινϋσ ςτουσ
δρϊςτεσ, ανϊλογα με το αδύκημα.
 Επύςησ, γύνονται παρατηρόςεισ και ϋντονεσ
ςυςτϊςεισ ςτουσ μαθητϋσ/-τριεσ και, αν δεν
ςυμμορφωθούν, απευθύνονται ςτουσ γονεύσ.

Ερώτηςη 11
Πώσ αντιδρϊ ςυνόθωσ η οικογϋνεια του
θύματοσ;
Η πλειονότητα των ερωτωμϋνων απϊντηςαν ότι οι γονεύσ του
θύματοσ ϋρχονται ςτο ςχολεύο εμφανώσ προβληματιςμϋνοι,
αντιδρούν ϋντονα και αρνητικϊ , αγανακτιςμϋνοι και
διαμαρτύρονται ρύχνοντασ ευθύνεσ ςτουσ καθηγητϋσ/-τριεσ,
κϊνουν παρϊπονα ςτη διεύθυνςη ζητώντασ κϊποια τιμωρύα των
δραςτών, ώςτε να μην ενοχληθεύ ξανϊ το παιδύ τουσ .
Σε μικρότερο ποςοςτό απαντούν ότι οι γονεύσ ϋρχονται ςτο
ςχολεύο, ςυζητούν, κατανοούν το πρόβλημα και ςυνεργϊζονται
με τουσ εκπαιδευτικούσ και τη Διεύθυνςη του ςχολεύου.
Και λιγότεροι ότι προςϋρχονται ςτο ςχολεύο για να
ενημερωθούν και περιμϋνουν ςτόριξη από καθηγητϋσ/-τριεσ.

Ερώτηςη 12
Πώσ αντιδρϊ ςυνόθωσ η οικογϋνεια του δρϊςτη ό των δραςτών;
Οι περιςςότεροι ερωτώμενοι απϊντηςαν ότι η οικογϋνεια του
δρϊςτη δεν αναγνωρύζει το ςφϊλμα του παιδιού τησ και αντιδρϊ
αμυντικϊ, διαμαρτύρεται και δικαιολογεύ τισ πρϊξεισ του.
Στη ςυνϋχεια οι ερωτώμενοι απαντούν ότι η οικογϋνεια του
δρϊςτη αδιαφορεύ ό εκδηλώνει επιθετικότητα προσ τουσ
καθηγητϋσ/-τριεσ και τη Διεύθυνςη του ςχολεύου.
Εύναι χαρακτηριςτικϊ λύγοι οι ερωτώμενοι που απαντούν ότι η
οικογϋνεια αιφνιδιϊζεται, προβληματύζεται, δεύχνει απόγνωςη, οι
γονεύσ δεν ξϋρουν πώσ να αντιμετωπύςουν το παιδύ τουσ και ζητούν
τη βοόθεια ειδικών .

Αντύςτοιχα μικρό εύναι και το ποςοςτό των ερωτωμϋνων που
υποςτηρύζουν ότι η οικογϋνεια αντιδρϊ ςχεδόν πϊντα με διϊθεςη
ςυνεργαςύασ με τουσ εκπαιδευτικούσ και τον ψυχολόγο και εύναι
πρόθυμοι να μιλόςουν και να βοηθόςουν ςτη λύςη του προβλόματοσ

Ερϊτθςθ 13
Εποπτεφονται τα παιδιά κατά το διάλειμμα;
Εποπτεία
Ναι

Απόλυτθ
ςυχνότθτα
187

χετικι
ςυχνότθτα
94,9%

Όχι

2

1%

Δεν γνωρίηω/ 1
δεν απαντϊ

0,5%

Ελλιπι
δεδομζνα
φνολο

7

3,6%

197

100,0

Ερώτηςη 13.1
Αν ΝΑΙ, ποιοσ εποπτεύει;
φμφωνα με τισ απαντιςεισ τθσ ςυντριπτικισ
πλειονότθτασ των ερωτθκζντων, τα παιδιά
εποπτεφονται από τουσ εφθμερεφοντεσ κακθγθτζσ/τριεσ ενϊ λιγότεροι απάντθςαν ότι τα παιδιά
εποπτεφονται από τουσ εφθμερεφοντεσ
εκπαιδευτικοφσ και τον/τθ ςχολικό φφλακα.

Ερϊτθςθ 14
Τπάρχει φφλακασ ι επιςτάτθσ;
Υπαρξθ
φφλακα /
επιςτάτθ
Ναι
Όχι
Δεν απαντϊ
Ελλιπι
δεδομζνα
φνολο

Απόλυτθ
ςυχνότθτα

χετικι
ςυχνότθτα

127
55
6
9

64,5%
27,9%
3%
4,6%

197

100,0

Ερϊτθςθ 15
Τπάρχει πρόςβαςθ του ςχολείου ςε αρμόδιεσ
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ψυχολογικισ και/ι κοινωνικισ
υποςτιριξθσ;
Πρόςβαςθ

χετικι ςυχνότθτα

Ναι

Απόλυτθ
ςυχνότθτα
116

Όχι

42

21,3%

Δεν απαντϊ

28

14,2

Ελλιπι
δεδομζνα
φνολο

11

5,6

197

100

58,9%

Ερϊτθςθ 15.1
Αν ΝΑΙ, ζχετε χρθςιμοποιιςει εςείσ τισ υπθρεςίεσ ψυχολόγου
ι κοινωνικοφ λειτουργοφ για κάποιο παιδί το προθγοφμενο
ςχολικό ζτοσ;
Από τισ απαντόςεισ των ερωτωμϋνων καταδεικνύεται ότι
η πλειονότητα των εκπαιδευτικών δεν ϋχουν
χρηςιμοποιόςει υπηρεςύεσ ψυχολόγου ό κοινωνικού
λειτουργού (37,6%).
Ακολουθεύ η περύπτωςη των εκπαιδευτικών που δόλωςαν
ότι χρηςιμοπούηςαν τϋτοιου εύδουσ υπηρεςύεσ (31,5%).

Τϋλοσ, υπϊρχει ϋνα ποςοςτό εκπαιδευτικών που ςτη
ςυγκεκριμϋνη ερώτηςη απϊντηςαν «δεν γνωρύζω /δεν
απαντώ» (8,1%).

Ερϊτθςθ 16
Σο ςχολείο ςασ ςυνεργάηεται (αν χρειαςτεί), ςε περίπτωςθ
μακθτϊν/-τριϊν που αντιμετωπίηουν προβλιματα, με κάποια
ανϊτερθ αρχι ι δθμόςιο φορζα, λ.χ. το Τπουργείο Παιδείασ, τθν
Τπθρεςία Επιμελθτϊν Ανθλίκων, το υνιγορο του Πολίτθ (Κφκλο
Δικαιωμάτων του Παιδιοφ), το Δικαςτιριο Ανθλίκων, για να πάρουν
ςχετικζσ ςυμβουλζσ ι βοικεια, όταν αντιμετωπίηουν προβλιματα
ςυμπεριφοράσ και ιδίωσ επικετικότθτασ;

υνεργαςία
Ναι
Όχι
Δεν απαντϊ
Ελλιπι
δεδομζνα
φνολο

Απόλυτθ
ςυχνότθτα
65
44
71
17

χετικι
ςυχνότθτα
33%
22,3%
36
8,6%

197

100

Ερώτηςη 16.1
Αν ΝΑΙ, με ποιο φορϋα ό με ποιουσ φορεύσ
ςυνεργαςτόκατε;
Φορείσ

Απόλυτθ
ςυχνότθτα
Προϊςτάμενθ αρχι
57
Τπουργείο Παιδείασ
11
Τπθρεςία
Επιμελθτϊν 4
Ανθλίκων

χετικι ςυχνότθτα

υνιγοροσ του Πολίτθ

2,1%

3

40,1%
7,7%
2,8%

Ειςαγγελία
2
Άλλο
21
Δεν γνωρίηω /δεν απαντϊ 44

1,4%
14,8%
31,0%

φνολο

100%

142

Ερώτηςη 16.2
Άλλοι φορείσ ςυνεργαςίασ
τθν ερϊτθςθ με ποιουσ άλλουσ φορείσ
υπάρχει ςυνεργαςία οι ερωτϊμενοι
αναφζρουν με φκίνουςα ςειρά:
υμβουλευτικό τακμό Νζων, ΚΔΑΤ,
Κοινωνικζσ Τπθρεςίεσ Διμου, ΟΚΑΝΑ, χολικό
φμβουλο, ιδιϊτθ ψυχίατρο, Κζντρο Ψυχικισ
Τγείασ, «Χαμόγελο του Παιδιοφ», φλλογο
Κακθγθτϊν, 15μελζσ και φλλογο Γονζων.

Ερϊτθςθ 16.3
Είδοσ ςυμβάντοσ για το οποίο ηθτικθκε ςυνεργαςία:
τθν ερϊτθςθ αυτι θ πλειονότθτα των ερωτωμζνων
απάντθςαν ότι ηιτθςαν βοικεια για επικετικζσ και
προβλθματικζσ ςυμπεριφορζσ μακθτϊν/-τριϊν (που ζχουν να
κάνουν με ςωματικι βία, τςακωμοφσ, κλοπζσ, λεκτικι βία).

τθ ςυνζχεια, θ ζλλειψθ προςαρμοςτικότθτασ ςτο ςχολικό
περιβάλλον αναφζρεται από εκπαιδευτικοφσ ωσ λόγοσ για
ςυνεργαςία με ειδικοφσ, ενϊ εξίςου απευκφνονται ςε ειδικοφσ
για περιπτϊςεισ ψυχολογικισ βίασ, για μακθςιακά και
οικογενειακά προβλιματα, για περιςτατικά χριςθσ
εξαρτθςιογόνων ουςιϊν, για ενδοοικογενειακι βία και για το
κάπνιςμα.

Ερϊτθςθ 17
Πϊσ, κατά τθ γνϊμθ ςασ, κα βελτιϊνονταν οι ςχζςεισ μεταξφ των μακθτϊν/τριϊν ςτα ςχολεία τθσ χϊρασ μασ;
Στην ανοικτό αυτό ερώτηςη απϊντηςε η πλειονότητα των εκπαιδευτικών
(82,7%).
Η πλειονότητα των ερωτωμϋνων προτεύνει να δύνεται περιςςότεροσ
χρόνοσ ςε ομαδικϋσ εργαςύεσ και δραςτηριότητεσ (διαθεματικϋσ εργαςύεσ,
ςχολικϋσ εκδηλώςεισ, αθλητικϋσ δραςτηριότητεσ, πολιτιςτικϋσ, κοινωνικϋσ
εκδηλώςεισ και προγρϊμματα κοινωνικόσ προςφορϊσ, ςυμμετοχό ςε
φεςτιβϊλ, κοινϋσ δραςτηριότητεσ ϋξω από τισ αύθουςεσ) καθώσ επύςησ και
διϊλογο και ςυζότηςη μεταξύ διδαςκόντων και μαθητών/-τριών.
Στη ςυνϋχεια, οι ερωτώμενοι προτεύνουν να υπϊρχουν ςτα ςχολεύα
υπηρεςύεσ ψυχολογικόσ υποςτόριξησ ςτελεχωμϋνεσ από ψυχολόγουσ και
κοινωνικούσ επιςτόμονεσ .
Ακολουθούν οι ερωτώμενοι που αναφϋρονται ςτο ρόλο του εκπαιδευτικού
και του ςχολεύου γενικότερα .
Τϋλοσ ακολουθούν οι ερωτώμενοι που υποςτηρύζουν ότι πρϋπει να υπϊρχει
μεγαλύτερη ανϊπτυξη τησ ςχϋςησ γονϋα και παιδιού και λιγότερη εξϊρτηςη
από την τηλεόραςη και τα ΜΜΕ.

Ερϊτθςθ 18
Εςείσ τι μζτρα παίρνετε για τθ βελτίωςθ των ςχζςεων των
μακθτϊν/-τριϊν;
 Από τισ απαντιςεισ προκφπτει ότι θ πλειονότθτα αναφζρουν ωσ μζτρο
τθ ςυηιτθςθ, το διάλογο και τισ ςυμβουλζσ από εκπαιδευτικοφσ προσ
μακθτζσ/-τριεσ μζςα ςτο ςχολείο.
 Ακολουκοφν θ ανάκεςθ ομαδικϊν εργαςιϊν και θ ομαδοςυνεργατικι
διδαςκαλία, θ ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων κοινωνικϊν, πολιτιςτικϊν,
ακλθτικϊν, περιβαλλοντικϊν και διαπολιτιςμικϊν, θ ανάπτυξθ κοινωνικϊν
δεξιοτιτων (ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ, επίλυςθ ςυγκροφςεων, αποδοχι
διαφορετικότθτασ, θ ςυνεργαςία ςε ομάδα, θ ιςοτιμία ςε δικαιϊματα και
υποχρεϊςεισ) και θ καλλιζργεια αξιϊν όπωσ αλλθλοςεβαςμόσ,
αλλθλεγγφθ, αλλθλοβοικεια.
 τθ ςυνζχεια ακολουκοφν οι ερωτϊμενοι που κεωροφν ωσ μζτρο τθν
τιμωρία, τθ ςυνεργαςία μεταξφ φορζων,
 και τζλοσ αυτοί που κεωροφν ωσ μζτρα τθ ςυνεργαςία γονζωνκακθγθτϊν και το ενδιαφζρον των κακθγθτϊν για μια προςπάκεια
κακοδιγθςθσ των μακθτϊν/-τριϊν.

Συμπερϊςματα

Φαύνεται ςε γενικϋσ γραμμϋσ να επιβεβαιώνεται η
εκτύμηςη ότι τα περιςτατικϊ ακραύασ βύασ δεν εύναι
διαδεδομϋνα ςτην ελληνικό εκπαιδευτικό
πραγματικότητα, όπωσ ϋχει διαφανεύ και από ϊλλεσ
ςχετικϋσ ϋρευνεσ.
Όταν εκδηλώνονται όμωσ τϋτοια περιςτατικϊ
απαςχολούν ςε υπερβολικό βαθμό τα ΜΜΕ.
Αντύθετα, τα περιςτατικϊ καθημερινόσ βύασ και
ςυγκρούςεων εύναι πιο ςυχνϊ και ςε αυτϊ ςυμμετϋχουν, αν
και με διαφορετικό τρόπο, αγόρια και κορύτςια, όπωσ ϋχει
διαφανεύ και από ϊλλεσ ςχετικϋσ ϋρευνεσ.
Αξιοςημεύωτο εύναι ότι η περύπτωςη τησ οργϊνωςησ
ομϊδων βύασ από μαθητϋσ και μαθότριεσ ςτο χώρο του
ςχολεύου δεν αποτελεύ γενικϊ διαδεδομϋνο φαινόμενο.

Σε ό,τι αφορϊ την αντύδραςη ςτα περιςτατικϊ βύασ, εύναι ςυχνϊ
επικύνδυνο το φαινόμενο τησ αποςιώπηςησ (από γονεύσ ό/και παιδιϊθύματα) ό και ςιωπηλόσ ανοχόσ τησ βύασ/του εκφοβιςμού από μϋρουσ
των θυμϊτων ςτο χώρο του ςχολεύου.
Οι ςύλλογοι γονϋων δεν δεύχνουν πϊντοτε την απαιτούμενη
ευαιςθηςύα ςτο θϋμα (ασ ςημειωθεύ ότι ϋνα ςτα πϋντε ςχολεύα
εμφανύζεται ςτισ απαντόςεισ του ερωτηματολογύου χωρύσ καν ςύλλογο
γονϋων/ κηδεμόνων).
Παρατηρεύται, ακόμη, λύγοι ςχετικϊ γονεύσ να απευθύνονται ςτη
διεύθυνςη ό/και ςε εκπαιδευτικούσ του ςχολεύου για την
αντιμετώπιςη προβλημϊτων που απαςχολούν τα παιδιϊ τουσ, ενώ και
ςε αυτϋσ τισ περιπτώςεισ το ενδιαφϋρον τουσ κυρύωσ εντοπύζεται ςε
ζητόματα που αφορούν την αποτελεςματικό διδαςκαλύα επιμϋρουσ
μαθημϊτων και τισ επιδόςεισ.

Επιπλϋον, ςοβαρϊ προβλόματα εμφανύζονται ςε ό,τι αφορϊ την
ύπαρξη και την επϊρκεια των αρμόδιων υπηρεςιών, ενώ και ςτισ
περιπτώςεισ που υπϊρχουν τϋτοιεσ υπηρεςύεσ η επικοινωνύα και η
ςυνεργαςύα με το ςχολεύο δεν εύναι πϊντοτε αποτελεςματικό.

Προτϊςεισ

 Στον τομϋα τησ εκπαύδευςησ, εύναι ςημαντικό να επιδιωχθούν
αλλαγϋσ ςε επύπεδο νοοτροπύασ, με βαςικό ϊξονα μια ολοκληρωμϋνη
και αποτελεςματικό εκπαιδευτικό πολιτικό, με ςτόχο τη δημιουργύα
ενόσ ςχολεύου που θα ςυμβϊλλει ςτη μετϊδοςη θετικών ςτϊςεων και
υγιών κοινωνικών και πολιτικών αξιών.
 Στο πλαύςιο μιασ τϋτοιασ πολιτικόσ πρϋπει να ςυνεκτιμώνται ο
ρόλοσ τησ οικογϋνειασ και τησ τοπικόσ κοινωνύασ και να διαςφαλύζεται
ϋνα πλαύςιο ςυνεργαςύασ ανϊμεςα ςε όλουσ τουσ φορεύσ και τα
πρόςωπα που εμπλϋκονται ςτη λειτουργύα του ςχολεύου.
 Ακόμη, η παροχό κατϊλληλησ κατϊρτιςησ και ςυνεχούσ
ενδοώπηρεςιακόσ επιμόρφωςησ των εκπαιδευτικών εύναι αναγκαύα,
προκειμϋνου να μπορούν να διαχειρύζονται την ετερογϋνεια και την
πολυμορφύα τησ ςχολικόσ τϊξησ, να αναπτύςςουν μύα παιδαγωγικό
πρόληψησ και αλληλεγγύησ, και να αποτρϋπουν τον ςτιγματιςμό και
την περιθωριοπούηςη τόςο των ανόλικων δραςτών όςο και των
ςυμμαθητών/-τριών θυμϊτων τουσ.

Μϋτρα που θα μπορούςαν να ςυμβϊλουν προσ αυτό την
κατεύθυνςη εύναι η ςτόριξη του εκπαιδευτικού προςωπικού με
επιςτημονικό και βοηθητικό προςωπικό και η παροχό ιδιαύτερησ
ςυμβουλευτικόσ και ψυχολογικόσ ςτόριξησ ςε περιπτώςεισ παιδιών
που αντιμετωπύζουν ςοβαρϊ προβλόματα κοινωνικοπούηςησ και
ςυμπεριφορϊσ.


 Σημαντικό ρόλο, ακόμη, παύζει η ευαιςθητοπούηςη και η
ςυνεργαςύα των γονϋων με τη ςχολικό κοινότητα. Η ςυνεργαςύα
αυτό εύναι πολύτιμη για την εφαρμογό των ςχολικών
προγραμμϊτων και την ιςορροπημϋνη λειτουργύα των ςχολικών
μονϊδων.
 Επίςθσ, είναι ςθμαντικό οι μακθτζσ/-τριεσ να ςυηθτοφν με τουσ
εκπαιδευτικοφσ και να ενθμερϊνονται ςχετικά με το τι είναι ο ςχολικόσ
εκφοβιςμόσ, πϊσ μποροφν να αντεπεξζρχονται ςε τζτοιεσ ςυμπεριφορζσ,
και να εκπαιδεφονται ςε κοινωνικζσ δεξιότθτεσ, μζςα από δθμιουργικζσ
ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ.

 Επίςθσ, πρζπει να αςκεί τα παιδιά να αντιλαμβάνονται και να
προςδιορίηουν τα όριά τουσ, να δθλϊνουν τι μποροφν να ανεχκοφν και τι όχι,
και να δείχνουν επιμονι και ςτακερότθτα ςτθν τιρθςθ αυτϊν των αρχϊν.
 Σο ςχολείο πρζπει να διαπαιδαγωγεί ςτισ αξίεσ τθσ ςυλλογικότθτασ, τθσ
αλλθλεγγφθσ, του ςεβαςμοφ των ανκρϊπινων δικαιωμάτων, του ςεβαςμοφ
κάκε πολιτιςμοφ, ςτισ αρχζσ τθσ δθμοκρατίασ, τθσ ιςότθτασ και τθσ
δικαιοςφνθσ.
 Επιςθμαίνουμε, τζλοσ, ότι για τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των
φαινομζνων βίασ, εκφοβιςμοφ και παραβατικότθτασ ςτα παιδιά και τουσ/τισ
νζουσ/-εσ απαιτοφνται ριηικζσ αλλαγζσ ςτο ευρφτερο κοινωνικό πλαίςιο. Είναι
εμφανζσ ότι, όςο διατθροφνται και ενιςχφονται οι κοινωνικζσ ανιςότθτεσ, θ
φτϊχεια και θ περικωριοποίθςθ μεγάλων κοινωνικϊν ομάδων, οι
δυνατότθτεσ αντιμετϊπιςθσ τθσ βίασ ςτο χϊρο του ςχολείου κα είναι πολφ
περιοριςμζνεσ.
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