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 Σεμινάριο για τη Σχο λική βία

Ένα ιδιαίτερα χρήσιμο Σεμινάριο 
παρακολούθησαν την Πέμπτη 13 
Μαρτίου  στο 1ο ΔΣ Μοιρών, οι 

Διευθυντές & οι Διευθύντριες, οι Προϊ-
στάμενοι & Προϊστάμενες των διθέσιων 
και άνω Δημοτικών Σχολείων της 8ης 
Περιφέρειας, με θέμα: «Επιμορφωτικές 
Δράσεις περιόδου 2014 –2015 για το 
διδακτικό προσωπικό της 8ης Περιφέ-
ρειας & project Βία και Εκφοβισμός στα 
Σχολεία – Διαχείριση Συγκρούσεων».

 Στο σεμινάριο αναλύθηκαν:
1) Μέθοδος Project και προοδευτικό παιδαγω-
γικό κίνημα: Μπαγιάτη Ειρήνη, Σχολική Σύμβου-
λος  8ης Περιφέρειας ΠΕΝ Ηρακλείου 
2) Βία στο Σχολείο: Αίτια, διαστάσεις, αντιμε-
τώπιση – χαρακτηριστικά θύτη: Νεκταρία Τσα-
μπολάκη, Κοινωνική Λειτουργός
3) Σχολική βία – παιδί θύμα: χαρακτηριστικά, 
στήριξη από το περιβάλλον: Μιρέλλα Παπαιωσήφ, 
Ψυχολόγος.

Το σεμινάριο άνοιξε η Δρ. Μπαγιάτη Ειρήνη 
- Σχολική Σύμβουλος  8ης Περιφέρειας ΠΕΝ 
Ηρακλείου, που αναφέρθηκε στο επιμορφωτι-
κό πρόγραμμα που σχεδιάζει να υλοποιήσει για 
τους εκπαιδευτικούς της 8ης Περιφέρειας κατά 
το υπόλοιπο του τρέχοντος διδακτικού έτους 
με σκοπό τη βελτίωση τόσο των διδακτικών 
πρακτικών όσο και του σχολικού κλίματος. Συ-
γκεκριμένα, υποστήριξε ότι το επιμορφωτικό 
αυτό πρόγραμμα επιδιώκει να διαμορφώσει 
νέες τάσεις στη διδακτική που αφορούν περισ-
σότερο στην προετοιμασία των μελλοντικών 
πολιτών και λιγότερο των μελλοντικών επιστη-
μόνων, προκειμένου οι μαθητές να αναπτύξουν 
δεξιότητες χρήσιμες στη μάθηση γενικά, στη 
διαχείριση γνώσεων και πληροφοριών, αλλά και 
να βοηθηθούν στη διερεύνηση και στη λήψη 
αποφάσεων για τα προβλήματα της μεταβιομη-
χανικής κοινωνίας. Όλα αυτά προϋποθέτουν μια 
μεγάλη στροφή στην επαγγελματική ταυτότητα 
του εκπαιδευτικού. Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός 
πρέπει να είναι ένας σχεδιαστής περιβαλλόντων 
μάθησης για τους μαθητές ώστε να εργάζονται 
ενεργά σε αυτά και δεν θα είναι διεκπεραιωτής 
έτοιμης ύλης. Αντί να είναι αυταρχικός, θα πρέ-

πει να επιτρέπει στους μαθητές να αναλάβουν 
μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική τους μάθηση. 
Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αποτελεί έγκυρη 
πηγή γνώσης, χωρίς να είναι η αυθεντία. Ακόμη, 
οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εγκαταλείψουν 
την απομόνωση της τάξη τους και να εργάζο-
νται συλλογικά, να μοιράζονται τα διδακτικά/
μαθησιακά τους σχέδια με τους συναδέλφους 
τους, να επανασχεδιάζουν και να επαναχρησι-
μοποιούν τα σχέδια άλλων εκπαιδευτικών, να 
αξιολογούν με ομαδικό τρόπο διδακτικά σχέδια 
άλλων συναδέλφων και να κάνουν ομαδικές 
διδασκαλίες στην τάξη τους. Με άλλα λόγια, 
να αναπτύσσουν μια επαγγελματική κουλτού-
ρα αμοιβαίας υποστήριξης και ανταλλαγής και 
να δημιουργούν μια επαγγελματική κοινότητα 
πρακτικής. 

Διαχείριση συγκρούσεων
Επίσης, η κ. Μπαγιάτη Ειρήνη τόνισε ότι η  μέθο-
δος project, που πρόκειται να υλοποιήσουν όλα 
τα σχολεία της 8ης Περιφέρειας με αντικείμενο 
τη διαχείριση συγκρούσεων και το Σχολικό εκ-
φοβισμό, διαμορφώνει ένα ιδιαίτερο κλίμα στη 
σχολική ζωή που απέχει πολύ από αυτό του πα-
ραδοσιακού σχολείου. Έτσι, η σχολική ζωή απο-
κτά ενδεικτικά τα εξής χαρακτηριστικά:
 Οι μαθητές μαθαίνουν να προσεγγίζουν αυτό-

νομα τη γνώση
 Διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης
 Ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη δι-

αμόρφωση της σχολικής ζωής, στην οργάνω-
ση, στο σχεδιασμό και στην αξιολόγηση του 
μαθήματος

 Καλλιέργεια πνεύματος συνεργατικότας μέσα 
από ομαδοκεντρικές δραστηριότητες που 
στοχεύουν τόσο σε αμοιβαίους στόχους, όσο 
και σε επαρκείς ευκαιρίες για την ανάπτυξη 
του ήθους της κοινότητας

 Αμφίδρομη σύνδεση της σχολικής ζωής με 
την κοινωνία.

 Τέλος, ένας από τους κυρίαρχους σκοπούς 
της εισαγωγής της μεθόδου project στο Ανα-
λυτικό Πρόγραμμα, αυτός της υποστήριξης 
των παιδιών να γίνουν ικανά να συμμετέχουν 
ενεργά σε μια δημοκρατική κοινωνία, καθώς 
το project συνεισφέρει ώστε: α) να βαθύνει η 
εκτίμηση των παιδιών για τις γνώσεις και ικα-
νότητες των άλλων, αλλά και τους τρόπους 
με τους οποίους οι προσπάθειες των άλλων 
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συνεισφέρουν στην προσωπική τους 
ευημερία β) να μάθουν λεπτομερώς 
τους τρόπους με τους οποίους τα μέλη 
μιας κοινότητας αλληλεξαρτώνται και 
γ) να μάθουν να αποδίδουν αξία στη 
διαφορετικότητα μέσα στην κοινότητα 
και να την αντιλαμβάνονται ως στοιχείο 
εμπλουτισμού της κοινωνίας. 

Για να επιτυχή εξέλιξη ενός project απαι-
τείται τόσο η σχολική τάξη ως κύτταρο μά-
θησης και κοινωνικοποίησης των παιδιών 
όσο και η σχολική μονάδα αλλά και η σχο-
λική κοινότητα να χαρακτηρίζονται από 
«ανοιχτό» σχολικό κλίμα κατά το οποίο 
όλοι οι εμπλεκόμενοι συνεργάζονται αρ-
μονικά, με αίσθημα ευθύνης. Καθοριστική 
σημασία για την επίτευξη της παραπάνω 
προοδευτικής αλλαγής αποτελεί το όλο 
κλίμα της σχολικής ζωής που εξαρτάται 
κυρίως από το στυλ ή ύφος ηγεσίας που 
υιοθετεί τόσο ο διευθυντής, όσο και οι 
εκπαιδευτικοί. Το θετικό ψυχολογικό/ερ-
γασιακό κλίμα στην εκπαίδευση απαιτεί 
πρωτίστως από τον ηγέτη από τη θέση 
του διευθυντή σχολείου ή του εκπαιδευ-
τικού τάξης να αναπτύξει συνεργατική 
κουλτούρα. Στην πράξη ο διευθυντής/εκ-
παιδευτικός οφείλει σε καθημερινή βάση 
να υποστηρίζει τα μέλη του διδακτικού 
προσωπικού/μαθητές μέσω της ενθάρ-
ρυνσης και της εξασφάλισης ενός εργα-
σιακού περιβάλλοντος, το οποίο τους 
επιτρέπει να ξεπεράσουν τον ίδιο τους 
τον εαυτό. Με αυτή την πρακτική ενισχύει 
την αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών/
μαθητών και κατά προέκταση αυξάνει τις 
πιθανότητες να φτάσουν σε εξαιρετική 
επίδοση. Ακόμη, με τη μέθοδο project 
επιδιώκεται ο μαθητής να εντοπίσει και 
να κατανοήσει τις ανάγκες του που προ-
έρχονται βασικά από την καθημερινότητα 
και τα προβλήματα που αυτή δημιουργεί, 
καθώς και τον κόσμο που τον περιβάλλει. 
Ελάχιστοι άλλωστε, θα διαφωνήσουν ότι 
ο βασικός σκοπός ενός εκπαιδευτηρίου 
είναι να προετοιμάζει τους μαθητές για 
τη ζωή. Κατάλληλος χειρισμός του εξω-
τερικού περιβάλλοντος του σχολείου 
από τον διευθυντή/εκπαιδευτικό νοείται 
να συνεργάζεται αρμονικά με τους διά-
φορους κοινωνικούς φορείς, ώστε αυτοί 
πραγματικά να συνεισφέρουν στο σχο-
λείο και να αισθάνονται μέρος του. Τέλος, 
ο διευθυντής/ εκπαιδευτικός θα πρέπει να 
μη διστάζει να μεταφέρει τις δραστηριό-
τητες των μαθητών του έξω από το χώρο 
του σχολείου. Η συνεργασία με εξωσχολι-
κά πρόσωπα (ειδικούς συνεργάτες, γονείς 
κτλ) οδηγεί προς την κατεύθυνση της σύ-
σφιξης των σχέσεων του σχολείου και της 
κοινωνίας και σε μια δημιουργική επαφή 
αυτών των δύο κόσμων.

Ανησυχητικές διαστάσεις
 Στη συνέχεια πήρε το λόγο η κ. Τσαβολά-
κη Νεκταρία –Κοινωνική λειτουργός που 
επεσήμανε ότι, είναι γεγονός ότι τα τελευ-
ταία χρόνια το φαινόμενο της ενδοσχο-
λικής βίας έχει αρχίσει να παίρνει ανησυ-
χητικές διαστάσεις και στην πατρίδα μας. 
Το πρόβλημα μπορεί να είναι παγκόσμιο 
αλλά όπως επισημαίνει στην  ετήσια έκθε-

ση του ο Συνήγορος του Παιδιού υπάρχει 
δραματική αύξηση των κρουσμάτων και 
στην χώρα μας. 
Σχολική βία είναι η κατάσταση κατά την 
οποία ασκείται εσκεμμένη, συστηματική 
και επαναλαμβανόμενη βία και επιθετι-
κή συμπεριφορά με σκοπό να επιβάλει 
και να προκαλέσει πόνο σε μαθητές από 
συμμαθητές, εντός ή εκτός σχολείου. Πα-
ρουσιάζεται με διάφορες μορφές  όπως 
λεκτική, σωματική, ψυχολογική, ρατσιστι-

κή, δηλαδή διάδοση αρνητικών σχόλιων, 
εξαιτίας της καταγωγής του παιδιού, της 
διαφορετικότητας του. Μια ύπουλη μορ-
φή βίας είναι και ο κοινωνικός αποκλει-
σμός, δηλαδή παιδιά που αποκλείονται 
κοινωνικά από άλλα και έτσι αισθάνονται 
μόνα, εγκαταλελειμμένα, υποτιμητικά και 
σε απόρριψη. 
Πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη ενός 
επεισοδίου βίας (πέρα από το θύτη και 
θύμα) στο σχολείο παίζουν και οι τρίτοι, 

η ομάδα των παιδιών που παρατηρεί του 
φαινόμενο, οι δάσκαλοι, ο διευθυντής 
αλλά και οι γονείς. Οι παρατηρητές που 
συχνά έχουν μια παθητική στάση, ουσι-
αστικά ενισχύουν αυτές τις συμπεριφο-
ρές. Η βία στα σχολεία μεταξύ παιδιών, 
συνήθως καλύπτεται από μυστικότητα 
και ενοχή ενώ ο πιο ενδεδειγμένος τρό-
πος αντιμετώπισης, είναι η ανοιχτή και 
ειλικρινής συζήτηση μέσα στην τάξη με 
πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών.
  Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του 
Παιδιού και του Εφήβου ΕΨΥΠΕ εφαρ-
μόζει ήδη από το 2006 προγράμματα 
που μελετούν το φαινόμενο της βίας 
και φυσικά έχουν ως στόχο την πρόλη-
ψη. Υπάρχουν δυο γραμμές βοήθειας 
που έχει δημιουργήσει η ΕΨΥΠΕ το 801 
801 11 77 (Αστική Χρέωση, Δευτέρα έως 
Παρασκευή από 8.30π.μ. – 20.30μ.μ. και 
Σάββατο από 9.30π.μ. – 14.00μ.μ.) που 
μπορούν Γονείς Εκπαιδευτικοί να τηλε-
φωνούν και να ζητούν βοήθεια όχι μόνο 
για την επιθετικότητα στο σχολείο αλλά 
για οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί. 
Εκείνη όμως η γραμμή που είναι πάρα 
πολύ επιτυχής και αυτό φαίνεται από τα 
στατιστικά είναι η Ευρωπαϊκή Γραμμή 
Βοήθειας 116 111 την οποία μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν παιδιά και έφηβοι, 
από τα κινητά τους (χωρίς χρέωση) έχο-
ντας την δυνατότητα  να μιλήσουν ανώ-
νυμα με  κάποιο ειδικό.  

Πρώτο μέλημα
Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με την εν-
διαφέρουσα ομιλία της κα. Μιρέλλα Πα-
παιωσήφ - Ψυχολόγο , σύμφωνα  με την 
οποία το φαινόμενο του Σχολικού εκφο-
βισμού αποτελεί πλέον ένα από τα πρώτα 
μελήματα στα προγράμματα πρόληψης 
και αντιμετώπισης των σχολειών. Η επιλο-
γή αυτή ενισχύεται σημαντικά μιας και το 
32% των μαθητών, σύμφωνα με πρόσφα-
τη έρευνα, δηλώνει πως τουλάχιστον μια 
φορά έχει πέσει θύμα σχολικού εκφοβι-
σμού. Περισσότερες από τις μισές φορές, 
το παιδί θα πέσει θύμα μέσα στο σχολείο 
και οι συνήθεις τακτικές θυματοποίησης 
περιλαμβάνουν συνήθως υβριστικά σχό-
λια και πειράγματα, χρήση σωματικής 
βίας, αποκλεισμό άλλων από δραστηριό-
τητες καθώς και διάδοση κακοηθών φη-
μών.

Τα παιδιά «στόχοι»
Αν και δεν έχουν επαρκώς οριστεί χαρακτηριστικά προσωπικό-
τητας που με ακρίβεια θα οδηγήσουν ένα παιδί στο να επιλεγεί 
ως θύμα, κάποια χαρακτηριστικά φαίνεται να επαναλαμβάνονται 
αρκετά συχνά, ώστε να θεωρούνται ενδεικτικά. Ως θύματα επιλέ-
γονται παιδιά ανασφαλή και αγχώδη, που πλαισιώνονται από μια 
υπερπροστατευτική οικογένεια. Παιδιά που κλαίνε εύκολα, χωρίς 
διεκδικητική συμπεριφορά καθώς και εκείνα που αποκλίνουν ση-
μαντικά από το μέσο όρο, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Η 
απόκλιση αυτή, μπορεί να αφορά στην ακαδημαϊκή τους επίδοση 
καθώς και στο φυσικό παρουσιαστικό τους ( ύψος, βάρος, μυϊκή 
δύναμη κ.α.). Εξαιρετικά αισιόδοξο ωστόσο θεωρείται, το γεγονός 
ότι οι ίδιοι οι μαθητές δηλώνουν, πως το μεγαλύτερο όγκο πληρο-
φοριών γύρω από το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού ανα-
κτούν από το σχολείο, καθώς και ότι θεωρούν ως καλύτερο τρόπο 
αντιμετώπισης της κατάστασης, την ενημέρωση των δασκάλων και 
καθηγητών τους. 

Το Σεμινάριο παρακολούθησαν Διευθυντές & Προϊστάμενοι  Δημοτικών Σχολείων

Οι ομιλήτριες αναφέρθηκαν στο φαινόμενο και τους τρόπους αντιμετώπισης του


