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1. Εισαγωγή
Η συγκρότηση της Επιτροπής Μελέτης Οµάδων Ενδοσχολικής Βίας από την Εθνική
Επιτροπή ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου υπήρξε µια σηµαντική ευκαιρία για την καταγραφή
απόψεων, προβληµατισµών και προτάσεων ειδικών επιστηµόνων και εκπροσώπων φορέων
που έχουν ασχοληθεί µε το θέµα της βίας µεταξύ ανηλίκων.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, µε την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού2,
συµµετείχε στις εργασίες της Επιτροπής αυτής από την πρώτη στιγµή της συγκρότησής της.
Στο κείµενο που ακολουθεί συνοψίζονται αφενός οι διαπιστώσεις και παρατηρήσεις του
Συνηγόρου σχετικά µε την εκδήλωση και αντιµετώπιση της βίας µεταξύ συνοµηλίκων στην
Ελλάδα και στην Ευρώπη, αφετέρου δε επιχειρείται µια σύνθεση των προτάσεων της Αρχής
και όσων κατατέθηκαν και συζητήθηκαν στην Επιτροπή.

2. Τα παιδιά ως υποκείµενα δικαιωµάτων
Η ανηλικότητα απολαµβάνει ειδική προστασία από το νοµοθέτη και από τους
ισχύοντες κοινωνικούς κανόνες, επειδή ακριβώς αποτελεί µια περίοδο της ζωής που το
άτοµο δεν έχει διαµορφώσει ακόµη επαρκώς την προσωπικότητά του, είναι ευάλωτο και
επηρεάζεται ιδιαίτερα από τις ενέργειες των ενηλίκων. Η ∆ιεθνής Σύµβαση για τα
∆ικαιώµατα του Παιδιού του ΟΗΕ (ν. 2101/1992) αποτύπωσε σε ένα νοµικό κείµενο
παγκόσµιας αξίας ολόκληρο το φάσµα των δικαιωµάτων των ανηλίκων, σύµφωνα µε τις
κυρίαρχες σύγχρονες επιστηµονικές και κοινωνικές αντιλήψεις και δέσµευσε τις
κυβερνήσεις να λαµβάνουν διαρκώς όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη θεµελίωση και
προάσπιση αυτών των δικαιωµάτων. Τα παιδιά θεωρούνται πλέον υποκείµενα
δικαιωµάτων και σε κάθε περίπτωση που λαµβάνονται αποφάσεις για αυτά, πρέπει να
εξετάζονται µε προσοχή όλες οι διαστάσεις των δικαιωµάτων τους, υπό την οπτική του
απόλυτου συµφέροντός τους. Η Σύµβαση καθιερώνει ένα σύνθετο τρόπο, µε τον οποίο
πρέπει να αντιµετωπίζονται οι ανάγκες των παιδιών, συνδυάζοντας τα µέτρα φροντίδας και
προστασίας µε τα µέτρα αναγνώρισης και ενίσχυσης του δικαιώµατός τους για ελεύθερη
έκφραση της προσωπικότητας και των απόψεών τους και τη συµµετοχή τους στη
διαµόρφωση της κοινωνικής τους πραγµατικότητας.
H Σύµβαση, µεταξύ άλλων, καθιερώνει (στο άρθρο 19) την υποχρέωση των κρατών
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µελών, που την έχουν επικυρώσει, για τη λήψη «όλων των αναγκαίων νοµοθετικών,
διοικητικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών µέτρων, προκειµένου να προστατεύσουν το παιδί
από κάθε µορφή βίας, προσβολής ή βιαιοπραγιών σωµατικών ή πνευµατικών, εγκατάλειψης ή
παραµέλησης, κακής µεταχείρισης ή εκµετάλλευσης, συµπεριλαµβανόµενης της σεξουαλικής
βίας, κατά το χρόνο που βρίσκεται υπό την επιµέλεια των γονέων του ή του ενός από τους
δύο, του ή των νόµιµων εκπροσώπων του ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο οποίο το
έχουν εµπιστευθεί.»
Προσεγγίζοντας το φαινόµενο της επιθετικότητας και της βίας µεταξύ συνοµηλίκων,
ιδίως µέσα από την οπτική των δικαιωµάτων του παιδιού, είναι σηµαντικό να γίνουν
κατανοητοί οι παράγοντες που οδηγούν τα παιδιά σε αυτές τις συµπεριφορές, ώστε να γίνει
ο κατάλληλος συσχετισµός µε τα αναγκαία µέτρα στην κατεύθυνση της έγκαιρης
πρόληψης.
Ένα παιδί που εκδηλώνει συστηµατικά επιθετικότητα και βία, είναι πολύ πιθανό να
µην έχει λάβει την αναγκαία συναισθηµατική φροντίδα, ασφάλεια και την κατάλληλη
διαπαιδαγώγηση, να έχει υποστεί το ίδιο κακοποίηση ή παραµέληση και γενικότερα να έχει
υπάρξει θύµα παραβίασης άλλων δικαιωµάτων του στην οικογένεια ή στο ευρύτερο
κοινωνικό του περιβάλλον, µε αποτέλεσµα να εκδηλώνονται δυσλειτουργίες στην
προσωπική του ανάπτυξη, στην συγκρότηση και διαµόρφωση της προσωπικότητάς του.
Από την άλλη, ένα παιδί που γίνεται συστηµατικά θύµα επιθετικότητας και
εκφοβισµού, συνήθως είναι περισσότερο ευάλωτο, έχει χαµηλή αυτοεκτίµηση,
περιορισµένη κοινωνικότητα και στοχοποιείται για διάφορους λόγους για τους οποίους
διαφέρει από την πλειονότητα των συνοµηλίκων του, όπως: η εµφάνιση, η καταγωγή, η
φυλή, η υγεία, η οικογενειακή ή οικογενειακή ή οικονοµική του κατάσταση, η
συµπεριφορά, ή ο σεξουαλικός του προσανατολισµός.
Η αντιµετώπιση των παιδιών θυµάτων και θυτών ως υποκειµένων δικαιωµάτων,
απαιτεί µια προσεκτική ανάλυση και θεώρηση όλων των παραγόντων που επηρέασαν την
διαµόρφωση της προσωπικότητας και επηρεάζουν την συµπεριφορά τους. Σε αυτούς τους
παράγοντες περιλαµβάνονται η οικογένεια, οι σχέσεις και τα βιώµατα που αναπτύσσονται
στους κόλπους της, οι δεσµοί µε τα σηµαντικά πρόσωπα στην ζωή των παιδιών, η
κατανόηση και υποστήριξή τους ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες ή ικανότητές τους, ο
ρυθµός της καθηµερινής ζωής τους, η καθαρότητα, σταθερότητα και η ισχύς των κανόνων
που τη διαπνέουν, οι συνθήκες και το περιβάλλον στο οποίο διαβιώνουν, τα πρότυπα που
διέπουν την διαπαιδαγώγησή τους, τα πολιτισµικά πρότυπα που τα επηρεάζουν, ο βαθµός
κοινωνικής ενσωµάτωσης ή του κοινωνικού αποκλεισµού των ίδιων ή/και των οικογενειών
τους, οι εµπειρίες τους στην εκπαίδευση, ο κοινωνικός τους περίγυρος, το περιβάλλον και
οι αλληλεπιδράσεις µε τους συνοµηλίκους τους, η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου τους,
οι επιρροές από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και επικοινωνίας και γενικότερα ένα
ευρύτατο φάσµα παραγόντων, που µπορούν να έχουν από µικρό ως µεγάλο ρόλο στη
διαµόρφωση της προσωπικότητας και της συµπεριφοράς τους.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σηµαντικότατος είναι ο ρόλος των θεσµών
κοινωνικοποίησης, ιδίως της οικογένειας και του σχολείου, που ουσιαστικά αναλαµβάνουν
την πολυεπίπεδη µετάδοση, εµπέδωση, πραγµάτωση και διαφύλαξη των δικαιωµάτων του
παιδιού. Το δικαίωµα των παιδιών να λαµβάνουν προστασία από κάθε µορφής βία είναι
άµεσα συνδεδεµένο µε τα δικαιώµατά τους στη φροντίδα, την ψυχο-σωµατική τους
ανάπτυξη, την υγεία, την καλλιέργεια των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους, την
εκπαίδευση, την ελεύθερη έκφραση των απόψεών τους, την ενηµέρωση, την ψυχαγωγία,
την κοινωνική συµµετοχή, την προστασία από κάθε είδους διάκριση, κλπ.
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3. Το φαινόµενο της άσκησης βίας µεταξύ ανηλίκων
Η ανάπτυξη και εκδήλωση συµπεριφορών βίας µεταξύ ανηλίκων, σε τέτοιο βαθµό,
ένταση και συχνότητα, που να συνιστούν µορφές κακοποίησης, αποτελεί ένα φαινόµενο
που έχει έντονα απασχολήσει τη χώρα µας τα τελευταία χρόνια. Η άσκηση βίας µεταξύ
µαθητών θεωρείται ως µια µορφή «κακοποίησης», αν είναι σκόπιµη και προκαλεί ή µπορεί
να προκαλέσει επιπτώσεις στη σωµατική ακεραιότητα των θυµάτων (τραύµατα, σωµατικές
βλάβες, κ.ά.) ή στον ψυχισµό τους (εκφοβισµός, άγχη, ανασφάλειες κ.ά.). Αρκετές από τις
επιθετικές συµπεριφορές µεταξύ των παιδιών, δεν συνιστούν κακοποίηση και έχουν
περισσότερο επιπόλαιο χαρακτήρα, αν και θα µπορούσαν να αποτελούν προστάδιο αυτής.
Η βία µεταξύ ανηλίκων µαθητών µπορεί να έχει διάφορες µορφές και να
εκδηλώνεται είτε µε την εµπλοκή οµάδων είτε ανάµεσα σε πρόσωπα. Μπορεί να
εκδηλώνεται έντονα και να είναι εµφανής στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, είτε να
είναι αφανής, σιωπηρή και βασανιστική σε βάρος των παιδιών θυµάτων, που δεν τολµούν
να την φανερώσουν σε τρίτους. Επίσης, µπορεί να λαµβάνει χώρα µέσα στις αίθουσες των
σχολείων, ή σε διαδρόµους – προαύλια, τουαλέτες ή εκτός των σχολικών µονάδων, σε
δρόµους και πλατείες, µεταξύ µαθητών του ίδιου σχολείου ή άλλων σχολείων, αλλά και
µέσω του διαδικτύου, όπου διακινούνται φωτογραφίες, βίντεο, περιπαιχτικά ή εκφοβιστικά
σχόλια, ψευδείς ή αυστηρά προσωπικές πληροφορίες για την ζωή, τον χαρακτήρα, την
προσωπικότητα, τις προτιµήσεις, τις φιλίες και την προσωπική και οικογενειακή κατάσταση
του ανήλικου στοχοποιηµένου θύµατος.
Τα διαθέσιµα ερευνητικά στοιχεία στην Ελλάδα, αναδεικνύουν την διαρκώς
αυξανόµενη ανασφάλεια των παιδιών απέναντι στους συνοµηλίκους τους από ότι στο
παρελθόν και ότι έχουν αυξηθεί οι κακοποιητικές συµπεριφορές µεταξύ τους, ήπιας ή
σοβαρότερης µορφής. Όπως φαίνεται και σε µελέτες που παρουσιάζονται στον παρόντα
τόµο, όλο και περισσότερα παιδιά αναφέρουν ότι έχουν γίνει θύµατα ή µάρτυρες διάφορων
µορφών βίας από συνοµηλίκους τους. Τα ερεθίσµατα βίας στη ζωή των παιδιών έχουν
πολλαπλασιασθεί (τόσο µέσω άµεσων βιωµάτων όσο και µέσω µηνυµάτων που δέχονται
από την τηλεόραση, το διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια). Βέβαια, η έκταση της
επιθετικότητας και βίας µεταξύ συνοµηλίκων ορισµένες φορές τείνει να διογκώνεται στην
κοινή γνώµη από τα ΜΜΕ, τα οποία παρουσιάζουν µε ιδιαίτερη έµφαση ορισµένα
περιστατικά, µεγεθύνοντας ή διαστρεβλώνοντας συχνά την πραγµατική τους διάσταση, ενώ
υποβαθµίζονται άλλα χαρακτηριστικά ή συµπεριφορές που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής σε
σχέση µε το φαινόµενο.
Κατά την εκτίµηση του Συνηγόρου του Παιδιού, που έχει δηµιουργηθεί από την
άµεση επαφή του µε τα παιδιά και τους επαγγελµατίες που εργάζονται µαζί τους και
τεκµηριώνεται από τις υποθέσεις που έχει χειριστεί µέχρι σήµερα, το πρόβληµα έχει
διαφορετική διάσταση από αυτή που εµφανίζεται συχνά στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης:
Στην πραγµατικότητα, τα παιδιά δεν απειλούνται τόσο από τη βία που προέρχεται από
συνοµηλίκους τους, όσο από την αδυναµία των ενηλίκων να τους παρέχουν την απολύτως
αναγκαία για την οµαλή ανάπτυξή τους παρουσία, συµµετοχή, υποστήριξη και
διαπαιδαγώγηση στη ζωή τους. Παράλληλα, τα παιδιά στερούνται την απαραίτητη ασφάλεια
και προστασία από κινδύνους ή απειλές, ορισµένες φορές µάλιστα οι ίδιοι οι ενήλικοι
προβαίνουν σε ενέργειες που συνιστούν κακοποίηση ή σοβαρή παραµέλησή τους.
Την Ελληνική κοινωνία έχουν απασχολήσει τα τελευταία χρόνια αρκετά
περιστατικά βίας µεταξύ συνοµηλίκων, στα οποία φαίνονται να δρουν οργανωµένα οµάδες
ανηλίκων. Στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης αναφέρεται συχνά ο όρος «συµµορίες ανηλίκων»,
τη χρήση του οποίου ωστόσο ο Συνήγορος του Παιδιού δεν θεωρεί ενδεδειγµένη, καθώς η
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έννοια της συµµορίας περιλαµβάνει το στοιχείο της σταθερής οργάνωσης οµάδας µε
κλειστή δοµή και εγκληµατικό σκοπό, κάτι που δεν συµβαίνει στην πλειονότητα των
οµάδων ανηλίκων. Οι ανήλικοι έχουν την ανάγκη να υπάρχουν και να λειτουργούν ως
οµάδες, ορισµένες φορές µάλιστα αναπτύσσοντας συµπεριφορές που έρχονται σε
σύγκρουση µε τις κοινά αποδεκτές αξίες και τους κανόνες της κοινωνίας των ενηλίκων.
Ωστόσο, αυτή η διαφοροποίηση, που συµβαίνει κυρίως στην εφηβεία, µπορεί να αποδοθεί
κυρίως στην ανάγκη τους για απόκτηση κύρους και για δήλωση ικανότητας και αξίας, παρά
στην σταθερή αναφορά τους σε παραβατικά ή εγκληµατικά πρότυπα.
Οι συγκρουσιακές συµπεριφορές µεταξύ ανηλίκων αποτελούν -ως ένα βαθµόστοιχεία της καθηµερινότητάς τους και εκδηλώνονται στο πλαίσιο των κανόνων επιβίωσης
που διαµορφώνονται σε κάθε κοινωνική οµάδα, και που άλλωστε έχουν υπάρξει, µε
διαφορετικές µορφές, σε όλες τις κοινωνίες και όλες τις εποχές. Ορισµένες συµπεριφορές
ωστόσο συνιστούν ιδιαίτερες απειλές ή παραβιάσεις, για τις οποίες οι ενήλικοι έχουν
ευθύνες παρέµβασης. ∆υστυχώς, όµως, οι ενήλικοι (γονείς ή εκπαιδευτικοί) συχνά αγνοούν,
παρερµηνεύουν ή παραβλέπουν τις συµπεριφορές παιδιών που προκαλούν σωµατικό ή
ψυχικό πόνο, απειλή ή εκφοβισµό σε άλλα παιδιά. Συχνά δε, όταν ενηµερώνονται για αυτές
τις συµπεριφορές, παρεµβαίνουν µόνο επιφανειακά ή/και κατασταλτικά, χωρίς να
ακούσουν µε προσοχή, να κατανοήσουν τα αίτια και τις διαστάσεις εκδήλωσής τους, ώστε
να βοηθήσουν ουσιαστικά θύτες και θύµατα, για την πρόληψη επανεµφάνισης τέτοιων
περιστατικών, διδάσκοντας στα παιδιά τρόπους ανοχής, αποδοχής του διπλανού, ειρηνικής
συνύπαρξης, αλλά και επίλυσης των διαφορών και διενέξεων τους.
Σε κάθε περίπτωση, η υιοθέτηση επιθετικών συµπεριφορών από τους ανηλίκους,
αντικατοπτρίζει είτε τα πρότυπα των ενηλίκων του περιβάλλοντός τους, τη βία, τις
διακρίσεις και την παραµέληση που τα παιδιά βιώνουν στους χώρους κοινωνικοποίησής
τους (οικογένεια, σχολείο, γειτονιά, κλπ) αλλά τα πρότυπα που τους προβάλλονται από τα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Θα ήταν λάθος να εστιάζει κανείς µόνο στις συµπεριφορές των
ανηλίκων (το σύµπτωµα του φαινοµένου της βίας), χωρίς να συνεκτιµά τις ευθύνες των
ενηλίκων, στο επίπεδο των στάσεων, των πράξεων ή των παραλείψεών τους, αλλά και τις
επιρροές που ασκούν τα ποικίλα συστήµατα στην εκδήλωση βίαιων συµπεριφορών των
παιδιών (οικογενειακό ή σχολικό «σύστηµα», περιβαλλοντική ή στεγαστική υποβάθµιση,
µορφές αστυνόµευσης, κλπ)

4. Η εκδήλωση ενδοσχολικής βίας µε εµπλοκή οµάδων µαθητών και ο ρόλος
του σχολείου. ∆ιαπιστώσεις και ενέργειες του Συνηγόρου του Παιδιού
Το φαινόµενο της βίας µεταξύ µαθητών εκδηλώνεται κατ’ εξοχήν στο χώρο του
σχολείου που αποτελεί τον κυριότερο χώρο κοινωνικοποίησης των παιδιών.
Πολλές από τις επιθετικές / βίαιες συµπεριφορές των µαθητών που ενέχουν το
στοιχείο της «κακοποίησης», συχνά δεν τίθενται υπόψη των εκπαιδευτικών, καθώς
συµβαίνουν εκτός του πεδίου ελέγχου τους, και οι µαθητές - θύµατα ή µάρτυρες αυτών των
πράξεων αποφεύγουν να τις αναφέρουν. Αυτό ακριβώς αποτελεί ένα σηµαντικό πρόβληµα
για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των συµπεριφορών αυτών, δηλαδή το ότι τα παιδιά
πολύ συχνά δεν εµπιστεύονται τους εκπαιδευτικούς ή φοβούνται να αναφέρουν σε αυτούς
πράξεις ή συµπεριφορές συνοµηλίκων τους που τα θέτουν σε κίνδυνο ή προκαλούν σοβαρά
προβλήµατα στα ίδια ή σε συµµαθητές τους. Αποτέλεσµα αυτού είναι οι παραβατικές
συµπεριφορές συχνά να επαναλαµβάνονται και ενδεχοµένως να επιλύονται από τα ίδια τα
παιδιά, µε δικά τους µέσα, άλλοτε µε την αποδοχή της επιβολής των ισχυρότερων και
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άλλοτε µε τη χρήση εξ ίσου βίαιων µέσων από άλλους ανηλίκους και χωρίς τη γνώση ή την
παρέµβαση ενηλίκων.
Όταν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί ενηµερώνονται για σχετικά περιστατικά, τις
περισσότερες φορές επιβάλουν κυρώσεις - τιµωρίες, χωρίς να ασχοληθούν µε την εξέταση
των αιτίων και την κατανόηση της εκδήλωσης των συµπεριφορών, και χωρίς να
επιχειρήσουν διαδικασίες διαµεσολάβησης µεταξύ των µαθητών για την επίλυση του
υπάρχοντος προβλήµατος ή της σύγκρουσης ανάµεσά τους.
Το µείζον ζήτηµα για τα σχολεία, τόσο στην πρωτοβάθµια όσο και στη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, είναι ότι στην πλειονότητά τους δεν διαθέτουν διαδικασίες και
τεχνικές εστιασµένες στην προαγωγή της επικοινωνίας και της ελεύθερης έκφρασης των
µαθητών και στην ουσιαστική διαχείριση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα
παιδιά στη ζωή τους, µέσα και έξω από το σχολείο.
Τα σχολεία είναι προσανατολισµένα περισσότερο στην µετάδοση γνώσεων και στην
αξιολόγηση των γνωστικών ικανοτήτων των µαθητών, παρά σε αυτή της επεξεργασίας των
βιωµάτων τους, της ενίσχυσης των κοινωνικών τους δεξιοτήτων και της κοινωνικής
διαπαιδαγώγησής τους, ώστε να µπορούν να αντιµετωπίζουν επιτυχώς τις προκλήσεις και
υπερβαίνουν τα προβλήµατα της καθηµερινότητάς τους, παίρνοντας κατάλληλες αποφάσεις
για την επίλυση συγκρούσεων ή διαφορών στις οποίες εκτίθενται. Μια αποστολή που
ανήκει κατ’ αρχήν στους γονείς, αλλά το σχολείο, αποσκοπώντας στην ενίσχυση της
πνευµατικής και της ψυχο-κοινωνικής ανάπτυξης των µαθητών του, καλείται να
συµπληρώσει, σε συνεργασία µαζί τους, ιδίως µάλιστα στο βαθµό που διαπιστώνεται ότι οι
γονείς ασκούν το ρόλο τους πληµµελώς.
Τα σχολεία στην Ελλάδα δυστυχώς δεν διαθέτουν κοινωνικές υπηρεσίες, ή
δοµηµένη συνεργασία µε τέτοιες υπηρεσίες της κοινότητας, για την προσέγγιση των
οικογενειών και για την διαπίστωση των ενδεχοµένων προβληµάτων που αυτές
αντιµετωπίζουν. ∆εν διαθέτουν επίσης ειδικούς ψυχικής υγείας για την υποστήριξη του
έργου των εκπαιδευτικών και την παρέµβαση σε περιστατικά εκδήλωσης βίαιων ή άλλων
προβληµατικών συµπεριφορών των µαθητών µε έµφαση στις πραγµατικές ανάγκες τους και
την ενίσχυση των ψυχο-κοινωνικών τους δεξιοτήτων. Στερούνται τέλος πολύ συχνά την
απαραίτητη τεχνογνωσία και επιµόρφωση για να διαχειριστούν στους κόλπους της
εκπαιδευτικής κοινότητας σοβαρά περιστατικά βίας ή, έστω, να τα παραπέµψουν
κατάλληλα στους αρµόδιους φορείς, προς το συµφέρον των εµπλεκόµενων µαθητών.
Ο Συνήγορος του Παιδιού στα 7 σχεδόν χρόνια λειτουργίας του ασχολήθηκε µε την
σχολική βία τόσο µέσα από την εξέταση υποθέσεων και την διαµεσολάβηση για τη λήψη
µέτρων προστασίας των µαθητών, όσο και µέσα από συζητήσεις µε µαθητές, γονείς,
εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελµατίες και εκπροσώπους φορέων που ασχολούνται µε τα
παιδιά. Επίσης, ανέλαβε πρωτοβουλίες και διατύπωσε προτάσεις που σχετίζονταν άµεσα ή
έµµεσα µε την πρόληψη και αντιµετώπιση της σχολικής βίας.
Στο πλαίσιο των επισκέψεών του σε σχολεία, των συναντήσεών του µε
περισσότερες από 300 οµάδες µαθητών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και συζητήσεων µε τα παιδιά σχετικά µε την βία στη ζωή τους και ιδιαίτερα στον χώρο του
σχολείου, ο Συνήγορος του Παιδιού έχει ακούσει και διαπιστώσει επανειληµµένα την
αίσθησή τους ότι οι ενήλικοι στην πλειονότητά τους αδυνατούν να κατανοήσουν τη
διάσταση των προβληµάτων που τα ίδια βιώνουν. Οι περισσότεροι µαθητές αναφέρουν ότι:
•

Όταν µια σύγκρουση ή µια βίαιη συµπεριφορά µαθητών εκδηλώνεται δηµόσια
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•

•

και αναδεικνύεται ως παράγοντας αποσταθεροποίησης της σχολικής ζωής, τότε
µόνο επεµβαίνουν οι εκπαιδευτικοί και µάλιστα περιορίζονται σε
«πυροσβεστικά» - κατασταλτικά µέτρα.
Στις περισσότερες περιπτώσεις που αναπτύσσονται οµάδες µαθητών που
ασκούν βία µεµονωµένα ή οµαδικά σε άλλους µαθητές, τα θύµατα είτε
ανέχονται σιωπηλά τις σε βάρος τους πράξεις, καθώς δεν προσδοκούν σε
πραγµατικές µορφές προστασίας από τους ενήλικες (εκπαιδευτικούς ή άλλους),
είτε οργανώνουν δικές τους οµάδες για να αµυνθούν ή να αυτοπροστατευθούν.
Η προσφυγή στους εκπαιδευτικούς θεωρείται από τους περισσότερους µαθητές
ως ατελέσφορη και συχνά ως καταδικαστέα ενέργεια.

Από την άλλη πλευρά, από τις συζητήσεις µε εκπαιδευτικούς και γονείς, την
εξέταση υποθέσεων και τις τηλεφωνικές κλήσεις που δέχεται ο Συνήγορος του Παιδιού,
έχει διαπιστωθεί ότι το σχολείο είναι συχνά ανίσχυρο στην αντιµετώπιση σύγχρονων
µορφών βίας µεταξύ των µαθητών, αλλά και των αιτίων που τις προκαλούν. Ειδικότερα:
•

•

•
•

•

Οι εκπαιδευτικοί στην µεγάλη τους πλειονότητα δεν αντιλαµβάνονται έγκαιρα
τα προβλήµατα που εν δυνάµει µπορούν να οδηγήσουν στην εκδήλωση βίας εκ
µέρους των µαθητών ή δεν κινητοποιούνται κατάλληλα και έγκαιρα για την
αντιµετώπισή τους.
Συχνά υποτιµούν τη βαρύτητα και τη σηµασία πράξεων βίας που λαµβάνουν
χώρα στο περιβάλλον του σχολείου και τις αφήνουν να εξελίσσονται
ανεµπόδιστα.
∆εν διαθέτουν ειδικές γνώσεις για το χειρισµό προβληµατικών συµπεριφορών
και αποφεύγουν να εµπλακούν υπέρµετρα.
Τα σχολεία δεν διαθέτουν ειδικούς ψυχικής υγείας ή κοινωνικούς λειτουργούς
και δεν είναι συνδεδεµένα µε φορείς της κοινότητας, την αρωγή των οποίων θα
µπορούσαν να ζητήσουν.
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί νοιώθουν ότι δεν τους παρέχεται επαρκής προστασία
από την νοµοθεσία και τα εποπτικά τους όργανα για να παρεµβαίνουν σε
θέµατα που σχετίζονται µε τις ευθύνες των γονέων/κηδεµόνων και φοβούνται
ότι ενδέχεται να υποστούν αρνητικές συνέπειες αν εµπλακούν υπέρµετρα σε
πεδία άλλα από αυτά της γνωστικής επίδοσης και προόδου των µαθητών τους.
Έτσι, συχνά περιορίζονται σε προειδοποιήσεις και µέτρα καταστολής (επιβολή
κυρώσεων), προκειµένου να περιορίσουν την εκδήλωση βίαιων συµπεριφορών,
ενώ αδυνατούν σε µεγάλο βαθµό να προσεγγίσουν και επηρεάσουν τις
οικογένειες των µαθητών τους.

Ο Συνήγορος του Παιδιού εκτιµά ότι η αντιµετώπιση του φαινοµένου της άσκησης
βίας µεταξύ µαθητών, δεν θα πρέπει να λάβει την µορφή απλώς εξειδικευµένων
παρεµβάσεων, καθώς είναι απαραίτητο να συνδεθεί µε την συνολικότερη λειτουργία του
σχολείου και τη βελτίωση της ικανότητάς του να δίνει θέση, ρόλο και αξία στη συµµετοχή
των µαθητών.
Από την επικοινωνία του µε µαθητές και εκπαιδευτικούς, το χειρισµό αναφορών, τις
Ηµέρες ∆ιαλόγου που διοργάνωσε µε συµµετοχή µαθητών κατά τα έτη 2007 και 2008 στην
Αθήνα και την Θεσσαλονίκη µε θέµα «Ακούγοµαι, εκφράζοµαι, συµµετέχω σε ένα σχολείο
που µε σέβεται και µε υπολογίζει», αλλά και από τις συζητήσεις µε την Οµάδα Εφήβων
Συµβούλων που συγκρότησε τον ∆εκέµβρη του 2008, ο Συνήγορος του Παιδιού έχει
διαµορφώσει την πεποίθηση ότι η αποτελεσµατική πρόληψη και αντιµετώπιση της
σχολικής βίας συνδέεται στενά µε το συνολικό τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του
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σχολείου, µε την υποστήριξη που παρέχεται στους εκπαιδευτικούς και µε το βαθµό που
επιτυγχάνεται η συµµετοχή των µαθητών στην λήψη αποφάσεων και στην ανάληψη
ευθυνών.
Ο Συνήγορος του Παιδιού εκτιµά ότι τα σχολεία, για να µπορέσουν να είναι
περισσότερο αποτελεσµατικά στην αντιµετώπιση συµπεριφορών βίας µεταξύ των µαθητών,
χρειάζεται να πραγµατώσουν και να ενισχύσουν το ρόλο τους ως θεσµός κοινωνικής
διαπαιδαγώγησης των παιδιών στις αξίες και τους κανόνες της κοινωνίας στην οποία αυτά
ζουν, καθώς και στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους ως πολιτών. Πρέπει να δοθεί
έµφαση στα θέµατα που αφορούν τα ίδια τα παιδιά, στην ενίσχυση της αυτοεκτίµησης και
της έκφρασης τους, στη συνείδηση για τις προσωπικές ανάγκες και τα δικαιώµατα του κάθε
παιδιού και την προστασία τους από παραβιάσεις, αλλά για και τις ευθύνες που ο καθένας
και η κάθε οµάδα έχει να σέβεται τα δικαιώµατα των άλλων και να βρίσκει λύσεις σε
προβλήµατα και συγκρούσεις.
Τον Οκτώβριο του 2009 ο Συνήγορος του Παιδιού συνέταξε κείµενο µε θέµα
«Σχολικοί Κανονισµοί και ∆ηµοκρατική Σχολική ∆ιοίκηση στην ∆ευτεροβάθµια
Εκπαίδευση», στο οποίο συνοψίζονται οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις του προς το
Υπουργείο Παιδείας, µε γνώµονα την επιδίωξη της εύρυθµης λειτουργίας των σχολείων και
της προστασίας των δικαιωµάτων των µαθητών.
Οι προτάσεις του Συνηγόρου αφορούν τη διαµόρφωση κλίµατος συνεργασίας,
κατανόησης, συµµετοχής και ανάληψης ευθυνών από όλα τα µέρη της σχολικής
κοινότητας, µε έµφαση την δυναµική που αναπτύσσεται στην ίδια την σχολική µονάδα. Η
ύπαρξη Σχολικού Κανονισµού, που συντάσσεται και υλοποιείται µε τη συµµετοχή των
παιδιών και των γονέων τους, µπορεί να συµβάλει αφενός στην κατανόηση των κανόνων
που διέπουν τις σχέσεις εκπαιδευτικών – µαθητών, αφετέρου δε στην ενδυνάµωση των
παραγόντων της σχολικής ζωής και την καθιέρωση πρακτικών για την αντιµετώπιση
συµπεριφορών που πλήττουν την λειτουργικότητα του σχολείου. Όπως χαρακτηριστικά
αναφέρθηκε από µαθητές η «θέσπιση ενός δικού µας Συντάγµατος στην κάθε σχολική
µονάδα, µε την δική µας συµµετοχή, θα µας βοηθήσει να σεβόµαστε και να τηρούµε τους
κανόνες που αφορούν τις καθηµερινές µας σχέσεις».
Επίσης κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2009-2010 ο Συνήγορος του Παιδιού
προσκάλεσε σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν υλοποιήσει πρωτοβουλίες
για την πρόληψη και αντιµετώπιση επιθετικότητας και βίας µεταξύ µαθητών, και που κατά
την άποψή τους συνιστούσαν «καλές πρακτικές», να του αποστείλουν στοιχεία από αυτές
τις πρωτοβουλίες, τις µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν και τα αποτελέσµατά τους, στο
βαθµό που είχαν αξιολογηθεί. Στην συνέχεια, διοργάνωσε στην Θεσσαλονίκη και στην
Αθήνα συζητήσεις µεταξύ µαθητών από επιλεγµένα σχολεία που έστειλαν σχετικό υλικό,
ώστε να καταγράψει τις απόψεις και τις εµπειρίες τους από την εφαρµογή αυτών των
πρωτοβουλιών. Με βάση τα στοιχεία που απεστάλησαν από τα σχολεία και τις απόψεις που
διατυπώθηκαν από τους µαθητές, ο Συνήγορος του Παιδιού προσανατολίζεται στην
κωδικοποίηση προτάσεων προς το Υπουργείο Παιδείας µε στόχο την ενίσχυση παρόµοιων
πρωτοβουλιών στον χώρο της εκπαίδευσης γενικότερα.

5. ∆ιεθνείς πρακτικές για την αντιµετώπιση της σχολικής βίας
Η σχολική βία είναι φαινόµενο που τα τελευταία χρόνια έχει λάβει επικίνδυνες
διαστάσεις διεθνώς και απασχολεί τις περισσότερες σύγχρονες κοινωνίες. Ορισµένες
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µορφές άσκησης βίας µεταξύ συνοµηλίκων, όπως η επιθετικότητα και ο εκφοβισµός
(“bullying”), έτυχαν ιδιαίτερης επιστηµονικής µελέτης κατά την τελευταία εικοσαετία,
ιδίως στις σκανδιναβικές και βορειοδυτικές ευρωπαϊκές χώρες, µε αποτέλεσµα να
εκπονηθούν ολοκληρωµένα προγράµµατα παρέµβασης και µέθοδοι προστασίας των
παιδιών -θυµάτων. Γενικότερα δε, τα εθνικά και διεθνή όργανα που ασχολούνται µε την
εκπόνηση εκπαιδευτικών πολιτικών και πολιτικών προστασίας των δικαιωµάτων του
παιδιού, επισήµαναν την ανάγκη εκπόνησης αφενός προληπτικών µέτρων και αφετέρου
δηµιουργίας µηχανισµών ανταπόκρισης σε τέτοιου είδους συµπεριφορές και φαινόµενα,
δίνοντας πρωτεύοντα ρόλο στους ίδιους τους µαθητές. Η θωράκιση των σχολικών
µονάδων απέναντι σε διάφορες µορφές βίας µεταξύ µαθητών συνδέεται -στη θεωρία και σε
εφαρµοσµένα προγράµµατα- µε την ισχυροποίηση των δηµοκρατικά θεσπισµένων κανόνων
των σχολείων, τη διαρκή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, την έµφαση στις διαδικασίες
επικοινωνίας και συµµετοχής των µαθητών στη λήψη αποφάσεων, την εµπλοκή όλων των
παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικών, µαθητών και γονέων) στο
σχεδιασµό ενεργειών που θα ενισχύουν την αίσθηση ασφάλειας στο σχολείο, την
αξιοποίηση ειδικευµένων επαγγελµατιών ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας και την
υιοθέτηση ειδικών µεθόδων και τεχνικών διαχείρισης των σχετικών προβληµάτων, όπως οι
διαδικασίες επίλυσης συγκρούσεων, η ενεργοποίηση «οµότιµων µεσολαβητών», κ.ά..
Η «Μελέτη για τη Βία κατά των Παιδιών» που εκπονήθηκε από τον ΟΗΕ (2006)
περιλαµβάνει ειδικό κεφάλαιο για τη σχολική βία και καταλήγει σε συγκεκριµένες
συστάσεις προς τις κυβερνήσεις για µέτρα που χρειάζεται να ληφθούν, προκειµένου τα
σχολεία να ενεργούν προληπτικά κατά της σχολικής βίας και να παρεµβαίνουν
αποτελεσµατικά για την προστασία των παιδιών θυµάτων.
Το Συµβούλιο της Ευρώπης, µέσω της αρµόδιας ∆ιεύθυνσής του για θέµατα
Παιδείας, έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στην εκπόνηση κατευθύνσεων και έκδοση πρακτικών
οδηγών για την πρόληψη και αντιµετώπιση της εκδήλωσης βίας στο σχολείο.
Χαρακτηριστικό είναι το πρόγραµµα που ανέπτυξε το 2004 µε στόχο τη δηµιουργία ενός
«Ευρωπαϊκού Καταστατικού Χάρτη για ∆ηµοκρατικά Σχολεία Χωρίς Βία», ο οποίος
συντάχθηκε µε τη συνεργασία µαθητών 26 σχολείων από 19 χώρες. Το Συµβούλιο της
Ευρώπης επίσης παρήγαγε το 2006 έναν «Πρακτικό Οδηγό για την ∆ηµοκρατική
∆ιακυβέρνηση των Σχολείων» (Democratic Governance of Schools), στον οποίο
περιλαµβάνονται αρχές, µέθοδοι και καλές πρακτικές για την εφαρµογή των αρχών της
δηµοκρατίας στον χώρο του σχολείου. Ο Οδηγός αυτός θεωρείται ως ένα σηµαντικό
εργαλείο για την αντιµετώπιση της βίας και την εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας των
σχολείων. Σε αυτόν τονίζεται µεταξύ άλλων η ανάγκη της επιµόρφωσης και καθοδήγησης
των εκπαιδευτικών, ώστε το σχολείο να δηµιουργεί χώρο για την έκφραση των απόψεων
των µαθητών, ως «µετόχων» της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και την υιοθέτηση
στρατηγικών που προάγουν τη συµµετοχή, την επικοινωνία, την επίτευξη συµφωνιών, το
διάλογο, τη συνεργασία και την επίλυση συγκρούσεων.
Στις πρακτικές που έχουν εφαρµοστεί από πλειάδα φορέων διεθνώς για την
πρόληψη και καταπολέµηση της σχολικής βίας περιλαµβάνονται και ενέργειες Συνηγόρων
του Παιδιού σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως έρευνες, έκδοση εκπαιδευτικού και
ενηµερωτικού υλικού και προτάσεις προς τις κυβερνήσεις για την εκπόνηση
προγραµµάτων. Επιδιώκεται η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και η οργάνωση των
σχολικών µονάδων µε τρόπο που να διασφαλίζει τη συµµετοχή εκπαιδευτικών, ειδικών
ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας και των ίδιων των µαθητών στην πρόληψη αλλά
και στη διαχείριση περιστατικών σχολικής βίας, έτσι ώστε να υπάρχει ουσιαστική
παρέµβαση για την προστασία των θυµάτων και την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων
περιστατικών. Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Νορβηγία, ∆ανία, Γαλλία, Ιρλανδία,
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Βρετανία, κ.α.) οι εισηγήσεις των Συνηγόρων του Παιδιού βασίστηκαν και στις απόψεις προτάσεις των µαθητών, σχετικά µε την αντιµετώπιση της βίας και του σχολικού
εκφοβισµού (bullying), τις οποίες είχαν διερευνήσει µε διάφορους τρόπους προηγουµένως.
Αξιοσηµείωτο είναι τέλος ότι σε αρκετές χώρες της Ευρώπης έχουν συγκροτηθεί
ειδικές επιστηµονικές επιτροπές για την µελέτη του φαινοµένου της σχολικής βίας και την
εισήγηση θεσµικών µέτρων για την αντιµετώπισή του. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα της Κύπρου, όπου το 2008 το Υπουργείο Παιδείας συγκρότησε Επιτροπή
Ειδικών για την αντιµετώπιση της αντικοινωνικής συµπεριφοράς στα σχολεία, µε
συµµετοχή επιστηµόνων από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Βρετανία, και η οποία
παρουσίασε την έκθεση της το 20093.

6. Συµπερασµατικές προτάσεις
Έχοντας λάβει υπόψη τις διαπιστώσεις και προτάσεις που παρουσιάστηκαν και
συζητήθηκαν στην Επιτροπή Μελέτης Οµάδων Ενδοσχολικής Βίας, αλλά και στοιχεία από
την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, σχετικά µε την έκταση και τις µορφές εκδήλωσης
του φαινοµένου, όπως και τις εφαρµοσµένες πολιτικές και πρακτικές σε διάφορες χώρες
του κόσµου, επιχειρείται παρακάτω µια διατύπωση συνοπτικών συµπερασµατικών
προτάσεων για την λήψη θεσµικών µέτρων από την Πολιτεία στην Ελληνική κοινωνία.
Τα προτεινόµενα θεσµικά µέτρα δεν µπορούν παρά να έχουν συµπληρωµατική
λειτουργία στον παιδαγωγικό ρόλο που ασκείται από την οικογένεια και ο οποίος θεωρείται
θεµελιώδης για την ανάπτυξη υγιών προσωπικοτήτων των παιδιών. Τονίζεται ωστόσο ο
κεντρικός ρόλος που καλείται να διαδραµατίσει το σχολείο και συνδεδεµένες µε αυτό
υπηρεσίες (σχολικοί σύµβουλοι, συµβουλευτικοί σταθµοί, κέντρα διάγνωσης, αξιολόγησης
και υποστήριξης, κ.α.), ενώ παράλληλα χρειάζεται να υπάρχει εγρήγορση και συνεργασία
των υπηρεσιών της κοινότητας που ασχολούνται µε τα παιδιά και την οικογένεια, στις
οποίες περιλαµβάνονται οι κοινωνικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, η εισαγγελία
και οι υπηρεσίες επιµελητών των δικαστηρίων ανηλίκων, οι µονάδες ψυχικής υγείας για
παιδιά και εφήβους, η αστυνοµία, τα κέντρα πρόληψης, τα κέντρα νεότητας, η εκκλησία, οι
σύλλογοι γονέων, οι πολιτιστικοί σύλλογοι και οι µη κυβερνητικές οργανώσεις. Επίσης,
αναγνωρίζεται ο ιδιαίτερα σηµαντικός ρόλος και άλλων θεσµών που επηρεάζουν την
διαµόρφωση αντιλήψεων, την τεκµηρίωση και υποστήριξη κατάλληλων κοινωνικών
παρεµβάσεων, όπως τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, τα πανεπιστήµια, τα ερευνητικά κέντρα,
οι επιστηµονικοί σύλλογοι, τα επαγγελµατικά σωµατεία και οι ανεξάρτητες αρχές για την
προάσπιση των δικαιωµάτων των παιδιών.
Ειδικότερα, προτείνονται τα παρακάτω:
Σχετικά µε την κατάρτιση, την επιµόρφωση και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών
• Να ενταχθούν στα προγράµµατα σπουδών των πανεπιστηµιακών σχολών που
σχετίζονται µε την εκπαίδευση, µαθήµατα παιδαγωγικής και ψυχολογίας που θα παρέχουν
στους µέλλοντες εκπαιδευτικούς τα κατάλληλα γνωστικά και εµπειρικά εφόδια για την
αναγνώριση και διαχείριση του φαινοµένου της βίας µεταξύ µαθητών.
• Να δοθεί έµφαση στον ρόλο του εκπαιδευτικού ως παιδαγωγού. Οι δάσκαλοι και οι
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Η Έκθεση είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του ∆ιαλόγου για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση στην
Κύπρο (http://www.paideia.org.cy).
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καθηγητές να υποστηρίζονται για να ασκούν το εκπαιδευτικό τους έργο ως λειτούργηµα,
ώστε να στέκονται αρωγοί στους µαθητές και να αναδεικνύουν τις θετικές πλευρές της
προσωπικότητας τους, χωρίς να προβαίνουν σε διακρίσεις και απαξιωτικές κρίσεις για
όσους εκδηλώνουν απείθαρχες ή διαταρακτικές συµπεριφορές.
• Να δροµολογηθεί η συστηµατική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά µε τα
δικαιώµατα του παιδιού, τη διαπολιτισµική προσέγγιση, τη συνεργασία και την επικοινωνία
τόσο για γενικότερα θέµατα που αφορούν την σχολική ζωή και συµβίωση, όσο και
ειδικότερα σχετικά µε την έκταση και την µορφολογία του φαινοµένου της βίας µεταξύ
µαθητών, την επίλυση συγκρούσεων και την αντιµετώπιση κρίσεων. Η επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών θα πρέπει να αφορά και τις µεθόδους παρέµβασης, όταν συµβαίνουν
περιστατικά βίας µεταξύ µαθητών, µέσα και έξω από την τάξη, τόσο για την ειρηνική
αποκατάσταση των σχέσεων µεταξύ τους, όσο και για την αντιµετώπιση των αιτιών που
προκαλούν τις βίαιες συµπεριφορές τους, στον βαθµό που αυτό είναι εφικτό, µε τη
συµµετοχή και των γονέων τους, όποτε αυτό απαιτείται. Στους εκπαιδευτικούς επίσης
πρέπει να προσφέρονται ως γνωστικά και λειτουργικά εργαλεία τα ερευνητικά δεδοµένα,
παραδείγµατα και αποτελέσµατα επιτυχών παρεµβάσεων σε άλλα σχολεία.
• Να διοργανώνονται τακτικά παιδαγωγικές συνεδρίες στους συλλόγους διδασκόντων,
στις οποίες να αποτυπώνονται τα προβλήµατα, να συζητούνται τακτικές και πρακτικές
αντιµετώπισης βίαιων περιστατικών στο σχολείο, να καλλιεργείται η συνεργασία µεταξύ
των εκπαιδευτικών και να υιοθετούνται κοινές πρακτικές που εκτιµώνται ως πλέον
αποτελεσµατικές.
• Να παρέχεται στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα συµβουλευτικής και στήριξης από
ειδικούς ψυχικής υγείας, σχετικά µε τη διαχείριση βίαιων περιστατικών µεταξύ µαθητών
και µε την αντιµετώπιση των µαθητών που τείνουν να γίνονται θύτες ή θύµατα.
Σχετικά µε τη γενικότερη λειτουργία και οργάνωση του σχολείου (πρόληψη)
• Να δοθεί έµφαση στη δηµοκρατική λειτουργία του σχολείου, στην ακρόαση των
απόψεων των παιδιών, για θέµατα που τα αφορούν, και στην ανάπτυξη κλίµατος
συνεργασίας, κατανόησης και εµπιστοσύνης ανάµεσα σε εκπαιδευτικούς και µαθητές. Οι
µαθητές να εκπαιδεύονται και να υποστηρίζονται ώστε να κουβεντιάζουν µεταξύ τους –
εξάσκηση στον διάλογο-, να αναλαµβάνουν ευθύνες, να εκφράζουν την γνώµη τους απ’
ευθείας ή µέσω εκπροσώπων τους προς την διεύθυνση του σχολείου και να συµµετέχουν
ενεργά στην βελτίωση της σχολικής ζωής και στην αντιµετώπιση προβληµάτων και
κρίσεων που προκύπτουν στην καθηµερινότητα.
• Τα σχολικά συµβούλια, που αποτελούνται από τους εκπαιδευτικούς και εκπροσώπους
των µαθητών, των γονέων τους και της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να συναντώνται
τακτικά, όπως ο νόµος ορίζει, και να επιλαµβάνονται θεµάτων που αφορούν την
εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του σχολείου, το σχολικό περιβάλλον και την
επικοινωνία µεταξύ των εκπαιδευτικών και των οικογενειών των µαθητών.
• Να υπάρξει νοµοθετική πρόβλεψη και υποστήριξη από το Υπουργείο Παιδείας για την
καθιέρωση διαδικασιών σύνταξης και εφαρµογής Σχολικών Κανονισµών σε κάθε
σχολική µονάδα, µε την συµµετοχή και των µαθητών, στην βάση των αρχών της
δηµοκρατικής σχολικής διοίκησης. Στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση να δοθεί έµφαση στην
σύνταξη και εφαρµογή κανόνων τάξης, ενώ στην δευτεροβάθµια να αναπτύσσονται επί
πλέον συλλογικές διαδικασίες για την θεσµοθέτηση σχολικών κανονισµών που αφορούν
ολόκληρη τη σχολική µονάδα. Στους κανόνες τάξης και τους σχολικούς κανονισµούς θα
πρέπει να περιλαµβάνεται, µεταξύ άλλων, αναφορά στις γενικές αρχές δηµοκρατικής
λειτουργίας του σχολείου, στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µαθητών, και στους
10

τρόπους παρέµβασης για την αντιµετώπιση συµπεριφορών που διαταράσσουν τις σχέσεις
στην σχολική ζωή («κώδικας ειρηνικής συνύπαρξης στο σχολείο»).
• Να γίνονται συχνά συναντήσεις επικοινωνίας στην κάθε τάξη, µε την ευθύνη του
δάσκαλου στην πρωτοβάθµια και του υπεύθυνου εκπαιδευτικού τάξης / τµήµατος στην
δευτεροβάθµια, όπου µεταξύ άλλων θα συζητούνται θέµατα συνεργασίας και τα
ενδεχόµενα προβλήµατα που παρουσιάζονται στις σχέσεις µεταξύ των µαθητών. Στις
συναντήσεις αυτές, να εξηγείται µε ζωντανό και βιωµατικό τρόπο το τι συµβαίνει στις
περιπτώσεις άσκησης βίας από µαθητές σε συνοµηλίκους τους, ευαισθητοποιώντας τους
σχετικά µε το ρόλο των θυτών, των θυµάτων και των µαρτύρων και αναζητώντας
συµφωνίες για την καλύτερη διαχείριση αυτών των συγκρούσεων.
• Να ενισχυθούν οι οµαδικές δηµιουργικές δραστηριότητες στο σχολείο, και ιδίως
οµάδες όπως εικαστικής τέχνης, έκφρασης, θεάτρου, χορού, µουσικής, περιοδικού,
φωτογραφίας, κινηµατογράφου, άθλησης, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, κ.α., µε
υποβοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό και κατευθύνσεις από το Υπουργείο Παιδείας. Οι
δραστηριότητες αυτές βελτιώνουν τους δεσµούς και τη συνεργασία µεταξύ των µαθητών
και δίνουν ευκαιρία ανάδειξης και καταξίωσης ακόµη και σε µαθητές που ενδεχοµένως
υστερούν στα συµβατικά µαθήµατα. Είναι σκόπιµο σε όλα τα σχολεία να υπάρχουν
βιβλιοθήκες και αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους
µαθητές να απασχολούνται µε δηµιουργικό τρόπο σε αυτές.
• Να δοθεί έµφαση στη διαπολιτισµική εκπαίδευση µέσα από δραστηριότητες που
προάγουν την βιωµατική µάθηση της συνύπαρξης µε τον διαφορετικό και την
καταπολέµηση των κάθε µορφής διακρίσεων. Ειδικά σε σχολικές µονάδες µε µεγάλη
συµµετοχή παιδιών µεταναστών ή µειονοτήτων, να δίνεται ιδιαίτερη έµφαση σε δράσεις
που µειώνουν την ένταση και καλλιεργούν στους µαθητές το πνεύµα ανοχής και αποδοχής
της διαφορετικότητας και της ειρηνικής συνύπαρξης.
• Να ενισχυθούν τα προγράµµατα Αγωγής Υγείας µε αντικείµενο σχετικό µε την
πρόληψη και αντιµετώπιση κάθε είδους βίας και την προαγωγή στης αρµονικής συµβίωσης
και των λειτουργικών σχέσεων µεταξύ των µαθητών. Τα προγράµµατα αυτά είναι σκόπιµο
να γίνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να συµµετέχει ο µεγαλύτερος δυνατός αριθµός
µαθητών που το επιθυµούν, ώστε να αποκτούν δεξιότητες συµπεριφοράς κοινωνικές και
συναισθηµατικές που χρειάζονται για να γίνουν πολίτες που να γνωρίζουν πώς να επιλύουν
τις όποιες συγκρούσεις µε µη βίαιους τρόπους.
• Να γίνουν ειδικές συζητήσεις και προγράµµατα για την εκπαίδευση των µαθητών στον
σεβασµό των δικαιωµάτων των άλλων κατά την χρήση του διαδικτύου και την αποφυγή
της άσκησης βίας, των προσβολών και του εκφοβισµού που συµβαίνει µέσω αυτού
(cyberbullying).
• Να γίνει µελέτη και προγραµµατισµός για την εισαγωγή στην εκπαιδευτική ύλη όλων
των τάξεων της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευση διδακτικών ενοτήτων µε
αντικείµενο τα δικαιώµατα, τις ευθύνες και τις κοινωνικές σχέσεις των µαθητών, στις
οποίες θα περιλαµβάνεται µεταξύ άλλων συζητήσεις για την προστασία των παιδιών από
κάθε είδους βία και για την αντιµετώπιση της επιθετικότητας και του εκφοβισµού µεταξύ
συνοµηλίκων. Κατά την διεξαγωγή αυτών των µαθηµάτων θα πρέπει να αξιοποιούνται οι
αρχές της συµµετοχικής και βιωµατικής µάθησης.
• Να προωθηθεί η διδασκαλία “εναλλακτικών τρόπων αντίδρασης” σε περιπτώσεις βίας
ή εκφοβισµού, µέσα από παιχνίδια ρόλων και άλλες σχετικές εργασίες.
• Να δοθεί δυνατότητα σε κάθε σχολείο να αξιοποιεί εκπαιδευτικούς µε ειδικές
γνώσεις, όπως και διεπιστηµονική οµάδα συνεργατών (ψυχολόγους, κοινωνικούς
λειτουργούς, κ.α), ανάλογα µε τις υπάρχουσες ανάγκες, για την προαγωγή της επικοινωνίας
στο σχολείο, την αντιµετώπιση προβληµάτων των µαθητών, τη συµβουλευτική σε µαθητές
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ή γονείς που την έχουν ανάγκη, και γενικότερα την διασφάλιση της υγιούς ψυχοκοινωνικής
ανάπτυξης των µαθητών.
• Να καθιερωθεί η διαδικασία «υποβολής και εξέτασης παραπόνων» για δυσλειτουργίες
που λαµβάνουν χώρο στο σχολείο και για ενδεχόµενες παραβιάσεις δικαιωµάτων των
µαθητών. Τα παράπονα θα πρέπει να εξετάζονται µε εχεµύθεια στο πλαίσιο του σχολείου
από αρµόδιο εκπαιδευτικό, και εφόσον οι µαθητές δεν είναι ικανοποιηµένοι να µπορούν να
προσφεύγουν σε εξωτερική προϊστάµενη αρχή.
• Να ανατίθενται ρόλοι και αποστολές σε µαθητές που φαίνονται περισσότερο ευάλωτοι
να γίνουν θύτες ή θύµατα, ώστε να ενισχύεται η αυτοεκτίµησή τους, να αυξάνει η
υπευθυνότητά τους και βελτιώνεται η σύνδεσή τους µε την σχολική κοινότητα.
• Γενικότερα να δοθεί έµφαση στο ελκυστικό σχολείο, µε δραστηριότητες που
ενδιαφέρουν τους µαθητές, περιβάλλον φιλικό και ανταποκρινόµενο στις ανάγκες της
ηλικίας τους, και σχέσεις εκπαιδευτικών – µαθητών που επιτρέπουν την ανάπτυξη
αλληλοσεβασµού και εκατέρωθεν εµπιστοσύνης.
• Να υπάρχει διαρκής (αλλά διακριτική) παρουσία εφηµερευόντων εκπαιδευτικών στους
διαδρόµους και στα προαύλια των σχολείων την ώρα των διαλειµµάτων και –σε ιδιαίτερα
ευαίσθητες περιοχές ή χρονικές περιόδους- να υπάρχει διακριτική παρακολούθηση των
χώρων γύρω από το σχολείο, από ευαισθητοποιηµένο προσωπικό της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
• Να υπάρξει συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς της κοινότητας
ώστε τα σχολεία να µπορούν να φιλοξενούν δραστηριότητες και στον χρόνο εκτός του
σχολικού προγράµµατος, µε κατάλληλη φύλαξη και παρακολούθηση. Έτσι, θα επιδιωχθεί η
λειτουργία ενός «ανοικτού σχολείου», χώρου συνάντησης, δηµιουργίας, αθλητικών και
πολιτιστικών δράσεων, που φέρνει κοντύτερα τους µαθητές.
Σχετικά µε τη σύνδεση του σχολείου µε τις οικογένειες των µαθητών
• Να προβλεφθούν διαδικασίες για την στενότερη και σταθερότερη επικοινωνία και
συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεµόνων,
• Στις περιπτώσεις που οι γονείς απέχουν ή όταν υπάρχουν ενδείξεις για προβληµατικές
καταστάσεις στο σπίτι ή παραµέληση του γονεϊκού τους ρόλου, να µπορούν να
αξιοποιούνται ειδικοί επαγγελµατίες οι οποίοι, όταν χρειάζεται, θα επισκέπτονται την
οικογένεια των µαθητών και θα διευκολύνουν αυτή τη σύνδεση.
• Κάθε σχολείο να είναι δικτυωµένο µε τους αρµόδιους φορείς της κοινότητας για την
προστασία και υποστήριξη των παιδιών και της οικογένειας, ώστε, όταν απαιτείται, να
µπορούν να γίνονται παραποµπές και ειδικότερες συνεργασίες. Είναι σκόπιµο ορισµένοι
εκπαιδευτικοί από κάθε σχολείο να έχουν επισκεφθεί και γνωριστεί µε τις υπηρεσίες και
τους φορείς αυτούς εκ των προτέρων, ώστε σε περιπτώσεις κρίσης η συνεργασία και οι
παραποµπές να γίνονται ευκολότερα και ταχύτερα.
• Να γίνεται ξεκάθαρο στους εκπαιδευτικούς το πλαίσιο των δυνατοτήτων και των
υποχρεώσεών τους να ενεργήσουν όταν ενηµερώνονται ή διαπιστώνουν ότι ένας µαθητής
τους έχει γίνει θύµα ενδοοικογενειακής βίας (ν 3500/2006. Αρ.23) ώστε να υποστηρίζεται
κατάλληλα ο µαθητές και τα µέλη της οικογένειάς του, και όποτε απαιτείται να ζητείται η
παρέµβαση της αρµόδιας εισαγγελικής αρχής για την πραγµατοποίηση έρευνας και την
προστασία τους.
• Να διοργανώνονται τακτικά από το σχολείο συναντήσεις και δραστηριότητες µε τη
συµµετοχή των γονέων/κηδεµόνων, έτσι ώστε να είναι ενήµεροι για τις προσπάθειες που
γίνονται στο σχολείο και διαθέσιµοι για συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς και τους
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µαθητές. Ορισµένες από τις συναντήσεις αυτές πρέπει να έχουν στόχο την επιµόρφωση και
ευαισθητοποίηση των γονέων για θέµατα αγωγής και προστασίας των δικαιωµάτων των
παιδιών τους.
• Να διοργανώνονται ειδικά σεµινάρια και συναντήσεις συνεργασίας για την προστασία
των παιδιών από την βία, όπου θα συµµετέχουν από κοινού εκπαιδευτικοί και
γονείς/κηδεµόνες.
Ειδικότερα σε περιπτώσεις εκδήλωσης περιστατικών ενδοσχολικής βίας
• Στους σχολικούς κανονισµούς να περιλαµβάνονται προβλέψεις για τους τρόπους
αντιµετώπισης περιστατικών βίας µεταξύ µαθητών. Έτσι, πρέπει να προβλέπονται
διαδικασίες προσεκτικής ακρόασης των απόψεων των µαθητών (θυτών, θυµάτων και
µαρτύρων), ενεργοποίηση της επικοινωνίας µεταξύ των µερών που είναι σε σύγκρουση,
πραγµατοποίηση συµφωνιών για την αποτροπή επανάληψης της πράξης, διαδικασίες για
την τυχόν επιβολή κυρώσεων, επιδίωξη συµφιλίωσης των µαθητών, κ.α. Για κακοποιητικές
συµπεριφορές που λαµβάνουν χώρα εκτός του σχολείου ή µέσω διαδικτύου, να
προβλέπεται αρµοδιότητα του σχολείου ως προς την ενεργοποίηση διαλόγου και εξεύρεσης
λύσεων µε συµµετοχή των µαθητών και, όποτε απαιτείται, των γονέων τους.
• Οι πειθαρχικές κυρώσεις πρέπει να επιβάλλονται στους µαθητές που εµπλέκονται σε
περιστατικά ενδοσχολικής βίας, αν κρίνεται αναγκαίο, µόνο αφού έχει εξαντληθεί ο
διάλογος και έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία παιδαγωγικά µέτρα. Όταν κρίνεται σκόπιµη η
αποµάκρυνση ενός µαθητή από την τάξη του, αυτό να γίνεται σε συνδυασµό µε την
ανάληψη κάποιας ευθύνης ή την ένταξή του σε µια άλλη παιδαγωγική δραστηριότητα (π.χ.
απασχόληση στην βιβλιοθήκη).
• Οι εκπαιδευτικοί να επιχειρούν την διαµεσολάβηση σε περιπτώσεις συγκρούσεων ή
εκφοβιστικών συµπεριφορών, ακούγοντας προσεκτικά και κατ’ ιδίαν τους µαθητές που
εµπλέκονται ως θύτες, θύµατα ή µάρτυρες και επιχειρώντας την συµφιλίωσή τους. Ειδικά
στην ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση, είναι σκόπιµο να ορίζονται ως µεσολαβητές
εκπαιδευτικοί µε ειδικά προσόντα και επιµόρφωση, που θα ακούν µε προσοχή τους µαθητές
που εµπλέκονται σε σχετικά περιστατικά και θα επιδιώκουν την επίλυση της κρίσης µε
διάφορες µεθόδους που θα κρίνονται ως λειτουργικές και αποτελεσµατικές, λειτουργώντας
έτσι και ως σύµβουλοί τους.
• Σε περιπτώσεις σοβαρών περιστατικών βίας, στις οποίες αναδεικνύεται η ευθύνη
σηµαντικού αριθµού µαθητών, να διοργανώνονται σχολικές συνελεύσεις, στις οποίες να
γίνεται ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων για την αντιµετώπισή τους.
• Τα µαθητικά συµβούλια που εκπροσωπούν τους µαθητές (5µελή – 15µελή) να
προσκαλούνται να συµβάλλουν στην αντιµετώπιση περιστατικών βίας, στην κατανόηση της
εκδήλωσής τους και στην πρόληψη της επανάληψής τους.
• Να προωθηθεί ο θεσµός των συνοµηλίκων διαµεσολαβητών µε κατάλληλη
εκπαίδευση και υποστήριξη µαθητών, που θα αναλαµβάνουν να συνδράµουν µεθοδικά στην
επίλυση συγκρούσεων µεταξύ συµµαθητών τους, ακολουθώντας συγκεκριµένες µεθόδους
που επιδιώκουν την αυτοδέσµευση για µη επανάληψη σχετικών συµπεριφορών.
• Να ανατίθενται µε κοινή συµφωνία συγκεκριµένοι ρόλοι σε µαθητές που µπορούν να
συµπαραστέκονται διακριτικά συµµαθητές τους που γίνονται θύµατα ή να συγκρατούν τους
θύτες από επιθετικές / βίαιες συµπεριφορές.
• Για την αντιµετώπιση των περιστατικών βίας µεταξύ µαθητών, να αξιοποιηθεί και
ενισχυθεί ο ρόλος των Συµβουλευτικών Σταθµών που υπάρχουν στην ∆ευτεροβάθµια
Εκπαίδευση, οι οποίοι θα πρέπει να αναπτυχθούν σε όλους τους Νοµούς της χώρας και να
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στελεχωθούν από τις προβλεπόµενες ειδικότητες, ώστε να µπορούν να παρέχουν την
αναγκαία διεπιστηµονική συµβουλευτική και στήριξη σε εκπαιδευτικούς, γονείς και
µαθητές που την χρειάζονται. Σκόπιµο είναι να γίνει µελέτη και πρόβλεψη για την
λειτουργία αντίστοιχου θεσµού και στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση.
• Να δοθούν κατευθύνσεις στα σχολεία σχετικά µε τις δυνατότητες αξιοποίησης
κοινωνικών – προνοιακών υπηρεσιών της κοινότητας, για την υποστήριξη των
εκπαιδευτικών στην προσπάθεια αντιµετώπισης περιστατικών βίας µεταξύ µαθητών και µε
στόχο την αποτροπή της αναπαραγωγής της. Να γίνονται επίσης παραποµπές των
οικογενειών µαθητών που αντιµετωπίζουν προβλήµατα σε φορείς υποστήριξης της
κοινότητας.
• Να γίνεται καταγραφή των περιστατικών βίας και των µεθόδων µε τις οποίες
αντιµετωπίστηκαν και να γίνεται αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητάς τους. Οι
επιτυχηµένες πρακτικές να προωθούνται και να συζητούνται ανάµεσα στα µέλη της
εκπαιδευτικής κοινότητας.
Σχετικά µε άλλες δράσεις εκτός του σχολείου
• Οι κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ να ενισχυθούν και εξειδικευθούν ώστε να
διοργανώνουν τακτικά προληπτικές επισκέψεις στις οικογένειες, ιδίως στις πλέον
ευάλωτες, που αντιµετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά, οικονοµικά ή άλλα προβλήµατα,
παρέχοντας τους συµβουλευτική και υποστήριξη τόσο σε γενικότερα θέµατα, όσο και
ειδικότερα σε ζητήµατα φροντίδας, διαπαιδαγώγησης και προστασίας των παιδιών τους.
• Να αναπτυχθούν προγράµµατα δηµιουργικής απασχόλησης και ενασχόλησης µε την
τέχνη, τον αθλητισµό και τον πολιτισµό για παιδιά και εφήβους στις γειτονιές, µέσα από τα
οποία θα προωθείται η βιωµατική µάθηση της συνεργασίας και της ειρηνικής επίλυσης
διαφορών ή αντεγκλήσεων.
• Να αναπτυχθούν συνεργασίες των κοινωνικών φορέων στις τοπικές κοινότητες για την
λήψη µέτρων που αποτρέπουν την εκδήλωση συµπεριφορών οµαδικής βίας µεταξύ
ανηλίκων σε δηµόσιους χώρους. Τέτοια µέτρα µπορεί να αφορούν την διοργάνωση
εκδηλώσεων, εκθέσεων και στοχευµένων πολιτιστικών δράσεων –όπως εικαστικών,
θεατρικών και µουσικών δρώµενων- σε πλατείες και πεζοδρόµους, την διακριτική
παρακολούθηση και τον επαρκή φωτισµό περιοχών κοντά στα σχολεία, ή όπου
διαπιστώνεται αυξηµένος κίνδυνος εκδήλωσης βίαιων περιστατικών.
• Να οργανωθούν ειδικά σεµινάρια βιωµατικής µάθησης και ενεργητικής συµµετοχής
για γονείς από την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους κοινωνικούς φορείς σχετικά µε τον
ρόλο των γονέων στην προστασία των παιδιών από την βία, περιλαµβάνοντας και θέµατα
βίας µεταξύ συνοµηλίκων.
• Να λειτουργήσει τηλεφωνική γραµµή στελεχωµένη από ειδικούς ψυχικής υγείας και
κοινωνικής πρόνοιας για την ενηµέρωση και συµβουλευτική µαθητών, εκπαιδευτικών και
γονέων σε θέµατα βίας µεταξύ ανηλίκων.
• Να οργανωθούν εκστρατείες ενηµέρωσης, µε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά µηνύµατα,
για την προστασία των παιδιών από κάθε µορφή βίας.
• Να δηµιουργηθεί ιστοχώρος στον οποίο θα διατίθεται ενηµερωτικό και εκπαιδευτικό
υλικό για σχολεία, αφίσες, οπτικοακουστικά µηνύµατα, videos και πληροφορίες φορείς
υποστήριξης και για «καλές πρακτικές» σχολείων και άλλων κοινωνικών φορέων στην
πρόληψη και αντιµετώπιση της βίας µεταξύ ανηλίκων.
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