
6
η
 Μαρτίου: Πανελλήνια Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο 

Πρόταση της Ομάδας ευαισθητοποίησης κατά των διακρίσεων και του φασισμού, που λειτουργεί στο πλαίσιο 

της ΕΛΜΕ 

Με αφορμή την 6
η
 Μαρτίου, Πανελλήνια Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο, και με άδεια του Υπουργείου, τα 

σχολεία μπορούν να αφιερώσουν χρόνο (δύο ή περισσότερες διδακτικές ώρες, με απόφαση του συλλόγου 

διδασκόντων ) σε δράσεις – συζητήσεις – εκδηλώσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού με στόχο την 

ευαισθητοποίηση των σχολικών κοινοτήτων και την επαγρύπνηση όλων των μελών τους, ώστε να παρεμβαίνουν 

έγκαιρα για να περιορίζονται τα περιστατικά βίας και να αποτρέπονται οι επιπτώσεις τους στη ζωή των μαθητών. 

Την ενδοσχολική βία δεν θα πρέπει να την εξετάσουμε μεμονωμένα και ανεξάρτητα από τον κοινωνικό μας 
περίγυρο, την οικογένεια και το ίδιο το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Τα παιδιά συνήθως αναπαράγουν την 

ενδοοικογενειακή και την κοινωνική βία μέσα στο ίδιο το σχολικό περιβάλλον και στη διαδικασία αυτή τα κοινωνικά 

αδιέξοδα από τη μια και οι ανεπάρκειες του εκπαιδευτικού μας συστήματος από την άλλη παίζουν σημαντικό ρόλο. 
Ας θυμηθούμε, μεταξύ άλλων δυστυχώς, τα γεγονότα του Ρέντη το 2009, όταν μαθητής σε σχολή του ΟΑΕΔ 

πυροβόλησε συμμαθητή του και περαστικούς και αυτοκτόνησε, κατάληξη μοιραία όσων είχαν προηγηθεί και τα 

οποία αντιμετωπίζονταν ως μεμονωμένα και άνευ σημασίας περιστατικά. 

Ασφαλώς, η εκδήλωση περιστατικών βίας ανάμεσα στα παιδιά και τους νέους συνδέεται με πολλούς παράγοντες 

και έχει ποικίλες αιτίες. Παράγοντες όπως η αποξένωση και η παραμέληση από τους γονείς, η ενδοοικογενειακή βία 
και κακοποίηση, η αύξηση της φτώχειας, της εγκληματικότητας και του κοινωνικού ρατσισμού αποτελούν μερικές 

από τις βασικότερες αιτίες της ενδοσχολικής βίας. Επιβαρυντικά λειτουργούν επίσης παράγοντες όπως η απουσία 

σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, οι απρόσωπες σχέσεις γειτονίας, το έλλειμμα φυσικού και κοινωνικού ζωτικού 
χώρου, η αλλοτρίωση και αστικοποίηση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και των μέσων μαζικής επικοινωνίας, τα βίαια 

πρότυπα που συχνά προβάλλει η τηλεόραση και η μαζική προβολή και η ηρωοποίηση της βίας,  

Σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, που έγινε το 2006, η σχολική βία στη χώρα μας 

περιλαμβάνει καταστροφές σχολικού εξοπλισμού, βανδαλισμούς, λεκτική και σωματική βία (ξυλοδαρμούς), 

εκφοβισμούς και αποκλεισμούς από τις παρέες. Στα αστικά κέντρα εμφανίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό. Μαθητές με 
χαμηλή βαθμολογία εμπλέκονται περισσότερο σε παρόμοια περιστατικά, είτε ως θύτες είτε ως θύματα. Τα αγόρια 

είναι συχνότερα δράστες και θύματα σχολικού εκφοβισμού, με εξαίρεση την περίπτωση σεξουαλικής προσβολής 

όπου θύματα είναι κυρίως τα κορίτσια. Ωστόσο σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρώπης και τις ΗΠΑ, στη χώρα 
μας είναι λιγότερα τα περιστατικά ακραίας βίας. Πάντως τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα και με την ενημέρωση του 

Συνηγόρου του Παιδιού στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής στις 8-2-12, η ενδοσχολική βία εξελίσσεται σε ένα από 

τα μεγαλύτερα προβλήματα της σχολικής ζωής καθώς επιτείνεται από την οικονομική κρίση. 

Η σχολική βία, ως μορφή δράσης «που εκφράζει ένα αίτημα», ως ενέργεια που κρύβει πίσω της συναισθηματικές 
ανάγκες και δυσκολίες του δράστη, χρειάζεται πάνω απ’ όλα μία απάντηση κατανόησης, διαλόγου, στήριξης και 

διαθεσιμότητας και όχι εύκολες ακυρωτικές αντιδράσεις που οδηγούν στη δημιουργία «αποδιοπομπαίου τράγου». 

Στόχος κάθε σχολείου και της εκπαίδευσης γενικότερα είναι η κοινωνικοποίηση των μαθητών και η ανάδειξη της 

ατομικότητας μέσα από τη συλλογικότητα, τη συνεργασία της ομάδας, την αποδοχή του διαφορετικού Το 
σχολικό περιβάλλον, για να αποκτήσει πρωτίστως σχέσεις συνοχής, αλληλεγγύης και ανθρωπισμού, πρέπει να 

εκπαιδεύει με και στη συνεργασία και όχι να βασίζεται στον ανταγωνισμό και τη σύγκρουση με στόχο τη 

βαθμολογική αριστεία του μαθητή, όπως γίνεται σήμερα. Ένα ομαδο-συνεργατικό σύστημα εκπαίδευσης που 

αποβλέπει στο να στηρίξει και να κινητοποιήσει κάθε μαθητή ώστε να συμμετέχει ισότιμα στη μαθητική ομάδα 

είναι αυτό που όχι μόνο οδηγεί στην κριτική επεξεργασία, κατανόηση και αφομοίωση της διδακτέας ύλης αλλά  

και απαντά στις πρωταρχικές και επιτακτικές ανάγκες των νέων για επικοινωνία, αυτοπραγμάτωση, 

δημιουργική έκφραση και αυτοαξιολόγηση. 

 Με δεδομένα όλα τα παραπάνω είναι επιεικώς απαράδεκτη η λογική του «ότι αντέχει δημοσιονομικά» της 
μνημονιακής τρικομματικής συγκυβέρνησης, η οποία, με τη μείωση των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για 

την παιδεία κατά 33% σε σύγκριση με το 2009, οδηγεί στις καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, ιδίως 

εκείνων στις οποίες φοιτούν πολλά παιδιά μεταναστών (διαπολιτισμικά σχολεία κλπ ) ή σε απομακρυσμένες περιοχές 
όπως και στις συγχωνεύσεις ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, κλπ. Το ίδιο αρνητικές συνέπειες έχει και η κατάργηση του αθλητικού 

σχολείου στο νομό μας και η υποβάθμιση του μουσικού σχολείου, με κίνδυνο την κατάργησή του την επόμενη 

σχολική χρονιά. Επίσης το στοίβαγμα ακόμα και 30 μαθητών στα τμήματα, τα κενά που ξεπερνούν τα 2000 σε όλη 
την Ελλάδα, παρ’ ότι βρισκόμαστε στον 6

ο
 μήνα του σχολικού έτους, δεν δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό, σε 



συνδυασμό με την επερχόμενη αύξηση του ωραρίου, να εξατομικεύει την εργασία του για να παρεμβαίνει στις 

εφηβικές ανησυχίες και να συμβάλλει στη διαμόρφωση  υγιών προσωπικοτήτων. 

 Επιμένουμε ότι στην παιδεία δεν έπρεπε να υπάρξει μείωση των δαπανών, για να μπορούν να συνεχιστούν και 
να επεκταθούν οι αναγκαίες παιδαγωγικές παρεμβάσεις για την κατάλληλη υποστήριξη των μαθητών που συναντούν 

δυσκολίες στη μάθησή τους (τάξεις υποδοχής, φροντιστηριακά τμήματα, ενισχυτική διδασκαλία κλπ),·τις οποίες το 

Υπουργείο ουσιαστικά κατάργησε. Για να μπορούν επιπλέον να δημιουργηθούν και να λειτουργήσουν σωστά 

υποστηρικτικές δομές, όπως συμβουλευτικοί σταθμοί νέων, σχολικοί ψυχολόγοι κλπ 

 Θεωρούμε επίσης αναγκαία τη γενικευμένη εφαρμογή της Ειδικής Αγωγής, με κατάλληλη εκπαίδευση και 

επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών στα θέματα αυτά. 

 Διεκδικούμε, τέλος, μέτρα εκπαιδευτικής και κοινωνικής στήριξης των ομάδων του πληθυσμού και των 

οικογενειών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οικονομικά, κοινωνικά ή άλλα προβλήματα (παιδιά οικονομικά αδύναμων 

οικογενειών, μεταναστών και παλιννοστούντων, παιδιά με ειδικές ανάγκες, Ρομά κ.λπ.) καθώς και των πιο 

παραμελημένων περιοχών των αστικών κέντρων και της υπαίθρου. 

Η Ομάδα ευαισθητοποίησης κατά των διακρίσεων και του φασισμού, που λειτουργεί στο πλαίσιο της ΕΛΜΕ, 

θέλοντας να ερευνήσει την έκταση που μπορεί να έχει το φαινόμενο αυτό και στο νομό μας ζητάει τη 

συνεργασία συναδέλφων από όλα τα σχολεία του ,για τη συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου  που 

υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΕΛΜΕ .Για αναλυτικές οδηγίες επικοινωνήστε στο email, mkoutsouk@yahoo.gr. 

Ακόμα προτείνει υλικό το οποίο θα μπορέσουν όσοι συνάδελφοι θελήσουν να αξιοποιήσουν για κάποια 

δραστηριότητα πάνω στο θέμα σε κάθε τάξη χωριστά ή και να οργανώσουν προβολή ταινίας για όλο το σχολείο. 

Συγκεκριμένα, επισυνάπτουμε από το Post της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε ενημερωτικό υλικό (βιβλία, άρθρα, παρουσιάσεις, 

έντυπα ,ερωτηματολόγιο κλπ και οπτικοακουστικό υλικό). Χρήσιμο ενημερωτικό υλικό μπορεί να βρει κανείς και 

στην ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Παιδιού (www. 0-18.gr, Για μεγάλους, Βία στο σχολείο) καθώς και στην 

ιστοσελίδα της ΕΛΜΕ Ηλείας. Προτείνουμε τα παρακάτω βίντεο - ταινίες: 

Για τα Γυμνάσια: Μικρά βίντεο φτιαγμένα κυρίως από έλληνες μαθητές.(σε συνδυασμό με παράλληλες 
δραστηριότητες) 

http://www.youtube.com/watch?v=RWV8ZKysdBo&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=jEci4fDx6KQ&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=IwGPe0pWxts 
http://www.youtube.com/watch?v=1Wbm2JlfS6E&feature=related 

spot Kanaki http://www.youtube.com/watch?v=RGOnfpRXI9E&feature=related 

Για τα Λύκεια: Την ταινία «BEN-X» συνοδευόμενη από φύλλο εργασίας. (Για τα ανάλογα DVD μπορείτε να 

απευθύνεστε στα μέλη του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ). 

Το σχολείο είναι το βασικό εργαστήρι διάπλασης των νέων ανθρώπων και το ουσιαστικότερο μέσο παρέμβασης 
που διαθέτει η κοινωνία για την ισορροπημένη και υγιή ψυχοσωματική ανάπτυξή τους. Εάν δεν αξιοποιηθεί σωστά ο 

εργαλειακός του χαρακτήρας-κλειδί, τότε η νεολαία και η κοινωνία δεν θα μπορέσουν να αναπτύξουν αντιστάσεις 

στην κλιμακούμενη βία. 

Στόχος μας είναι η αμοιβαία καχυποψία, η προκατάληψη, το μίσος, ο ρατσισμός και η βία να δώσουν τη θέση 
τους στον αμοιβαίο σεβασμό, στην ανεκτικότητα, στην αποδοχή, στη συνεργασία και στην αλληλεγγύη. Το όραμα 

ενός κόσμου ειρήνης και συνεργασίας, ενός κόσμου που θα βασίζεται στην ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη 

αξίζει να το φέρουμε, με την καθημερινή μας δράση στο σχολείο, πιο κοντά στην πραγματικότητα. Έτσι θα 

δημιουργήσουμε μια κοινωνία διαφορετικών αλλά ισότιμων πολιτών.  
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