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Η ΒΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙ0 

Ελένη Γλαρέντζου 

Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. της ΟΛΜΕ 

Εκ μέρους του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. της ΟΛΜΕ και της ΟΛΜΕ  θα ήθελα να ευχαριστήσω την 
Εταιρία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου για την πρόσκληση. 
Πιστεύουμε ότι η συνεργασία της εκπαιδευτικής κοινότητας με επιστημονικούς και 
κοινωνικούς φορείς που έχουν σαν στόχο την προάσπιση και προαγωγή της ψυχικής 
υγείας των παιδιών και των εφήβων είναι αναγκαία και χρήσιμη για την ομαλή 
λειτουργία του σχολείου και την κοινωνικοποίηση  και ομαλή ένταξη των παιδιών 
και των εφήβων στον κόσμο των ενηλίκων. 

Θα ήθελα να επισημάνω ότι θα πρέπει να γίνεται μια διάκριση μεταξύ του πόσο ένα 
κοινωνικό φαινόμενο είναι και κοινωνικά ορατό, άρα το βαθμό σοβαρότητας που 
του απονέμει η κοινωνία και της πραγματικής κοινωνικής βαρύτητας αυτού του 
ίδιου του φαινομένου. Στο ζήτημα της παιδικής και νεανικής βίας φαίνεται ότι 
μερικές φορές η κοινωνική ορατότητα του φαινομένου είναι υπερτιμημένη και 
κυρίως στρεβλή και πολλές φορές το φαινόμενο δεν έχει τις διαστάσεις που του 
αποδίδονται. Στο σχολείο, και δεν είναι σημείο των καιρών, πάντα εμφανίζονταν 
φαινόμενα (όλοι έχουμε να θυμηθούμε από τη σχολική μας ζωή) συστηματικής 
καζούρας, σωματικής κακοποίησης, θυματοποίησης μαθητών από τους συμμαθητές 
τους. 

Πεποίθησή μας είναι ότι τέτοια περιστατικά δεν πρέπει  να εξετάζονται 
απομονωμένα από τον κοινωνικό τους περίγυρο, καθώς οι κοινωνικοί παράγοντες 
είναι αποφασιστικής σημασίας για την εμφάνιση και την ενίσχυσή τους. Τα σχολεία 
παίρνουν -θέλουν δεν θέλουν-  το χρώμα της γειτονιάς ή της πόλης που 
λειτουργούν.  

Η μεταφορά της κοινωνικής βίας στο σχολείο, στο μοναδικό χώρο όπου κάποια 
παιδιά - που έχουν βιώσει την απόρριψη, τη ματαίωση, την ανασφάλεια και τον 
αποκλεισμό και που   έχουν αρνητική εικόνα για τον εαυτό τους, το σχολείο και τους 
δασκάλους - μπορούν να δείξουν τη δύναμή τους,  δεν πρέπει να μας οδηγεί σε 
λαθεμένα ή γενικής εφαρμογής συμπεράσματα.  

Αλλά και το ίδιο το σχολείο από τη δομή του και σαν θεσμός ασκεί μια μορφής 
συμβολικής βίας, θα έλεγα, στους μαθητές. Επιπλέον έχοντας χάσει τον 
παιδαγωγικό και τον ουσιαστικό εκπαιδευτικό του χαρακτήρα, καλλιεργώντας τη 
βαθμοθηρία, τον ανταγωνισμό, τη στείρα  απομνημόνευση και την 
κονσερβοποιημένη γνώση, την κατηγοριοποίηση μαθητριών και μαθητών μέσω της 
εξεταστικής διαδικασίας, πολλές φορές οδηγεί παιδιά με χαμηλές σχολικές 
επιδόσεις (και που προέρχονται κυρίως από ευάλωτα κοινωνικοοικονομικά 
στρώματα) στη χαμηλή αυτοεκτίμηση, στην αίσθηση ότι δεν είναι αποδεκτά στο 
χώρο του σχολείου, τη σχολική αποτυχία και τη διαρροή που μπορεί να είναι τόσο 
αποτελέσματα όσο και πρώτη ύλη για την επιθετικότητα.  

Επίσης δεν πρέπει να υποτιμηθεί και ο σημαντικός ρόλος των ΜΜΕ και ιδίως της 
τηλεόρασης που ασκούν σημαντική επίδραση στα παιδιά και στους νέους και 
δημιουργούν πρότυπα κοινωνικής συμπεριφοράς. Ο καταιγισμός εικόνων, σκηνών 
βίας από την τηλεόραση, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και το διαδίκτυο, καθώς και η 
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εκμετάλλευση, από τα μέσα ενημέρωσης της εικόνας ανήλικων θυμάτων και 
δραστών, φτάνουν πολλές φορές στα όρια της παραβίασης θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των παιδιών και διαμορφώνουν πρότυπα εκτεταμένης χρήσης βίας ως 
μέρος της καθημερινής ζωής. 

Για την ουσιαστική αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παραβατικότητας των 
ανηλίκων απαιτείται ολοκληρωμένη και αποτελεσματική σχολική, κοινωνική, 
οικογενειακή και εκπαιδευτική πολιτική, που να συντελεί στη μετάδοση των 
κοινωνικών και πολιτικών αξιών και την πρώιμη κοινωνικοποίηση των νέων· επίσης 
είναι, απαραίτητο, ο καθορισμός πολιτικής που θα αποσκοπεί στη μείωση των 
κοινωνικών ανισοτήτων και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της 
φτώχειας. 

Το σχολείο και η σχολική κοινότητα διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο στη 
διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών και των εφήβων. Τα δύο βασικά 
χαρακτηριστικά του σημερινού σχολείου, η πολυπολιτισμικότητα και η όξυνση των 
ταξικών διαφορών, είναι δυνατόν, εάν απουσιάζουν οι κατάλληλες δομές 
παρέμβασης, υποστήριξης και προσέγγισης των μαθητριών/των  από το 
εκπαιδευτικό σύστημα, να οδηγήσουν σε φαινόμενα ενδοσχολικής βίας. 

Είναι αναγκαία η παροχή κατάλληλης κατάρτισης στους εκπαιδευτικούς, 
προκειμένου να μπορούν να διαχειρίζονται την ετερογένεια της τάξης, να 
αναπτύσσουν μία παιδαγωγική όχι ηθικολογίας αλλά πρόληψης και αλληλεγγύης, 
και να αποτρέπουν τον στιγματισμό και την περιθωριοποίηση τόσο των δραστών 
ανηλίκων όσο και των θυμάτων συμμαθητών τους. 

Να προσπαθούν οι εκπαιδευτικοί να παροχετεύουν τη σύγκρουση μέσα σε μια 
διαπραγμάτευση, άρα σε μια ανοιχτή διαδικασία επαναπροσδιορισμού των ορίων, 
στην οποία θα πρέπει να ξέρουν  ότι τότε μόνο πραγματικά κερδίζουν όταν ξέρουν 
να χάνουν. Να μπορούν να εκπαιδεύουν το παιδί και τον έφηβο στην 
αυτοσυγκράτηση (με κατανόηση και σχετική ανοχή στην επίπονη προσπάθεια 
επαναπροσδιορισμού των ορίων τους), να αναπτύσσουν έμπρακτα στα παιδιά και 
στους εφήβους τις ικανότητες της συμβολοποίησης, του διαλόγου και της 
διαπραγμάτευσης να τους εκπαιδεύουν στο να μπορούν να μεταβολίζουν την 
επιθετικότητα και τη βία σε μορφές δημιουργικής δράσης μαθαίνοντάς τους να 
βάζουν στόχους και να αγωνίζονται γι αυτούς.  

Η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης από τους εκπαιδευτικούς, η ήρεμη 
ατμόσφαιρα , η ήπια διαχείριση της σύγκρουσης, η συζήτηση γύρω από το 
πρόβλημα και όχι τον προβληματικό μαθητή, ακόμα και η δίκαιη τιμωρία που 
οδηγεί στη συμφιλίωση και όχι στην απόρριψη, η ορθή αποκωδικοποίηση των 
μηνυμάτων ανασφάλειας των εφήβων, η μη διάκριση και η μη περιθωριοποίηση 
των αδύναμων μαθητών, η εμψύχωση της ομάδας, ενδυναμώνει το παιδαγωγικό 
περιεχόμενο του σχολείου έναντι του κατασταλτικού.   

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι να 
αντιμετωπίσουν τις ψυχολογικές και ψυχοκοινωνικές διαστάσεις του εκπαιδευτικού 
έργου τους, ώστε εκτός από επιμορφωτές να λειτουργούν και ως παιδαγωγοί, η 
στήριξη τους με επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό,  η παροχή ιδιαίτερης 
συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης σε παιδιά που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα κοινωνικοποίησης,  η  δημιουργία ζωνών εκπαιδευτικής 
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προτεραιότητας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στις υποβαθμισμένες και 
ακριτικές περιοχές, η αντισταθμιστική αγωγή και εκπαίδευση που μειώνει τις 
εκπαιδευτικές ανισότητες, η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής και αντιρατσιστικής 
εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης στα ΜΜΕ σε όλα τα επίπεδα και τους θεσμούς της 
εκπαίδευσης, η στήριξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες,  όλα αυτά είναι μέτρα που 
η Ομοσπονδία μας προτείνει να παρθούν για τη μείωση της ενδοσχολικής βίας και 
των φαινομένων παραβατικότητας.  

Το σχολείο θα πρέπει να διαπαιδαγωγεί στις αξίες της συλλογικότητας, της 
αλληλεγγύης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του σεβασμού κάθε 
μορφής ετερότητας, στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης και 
να παρέχει πολύπλευρη  και ουσιαστική μόρφωση  σε όλα τα παιδιά χωρίς 
φραγμούς και διακρίσεις. 

 

 


