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Νάξος, 12 / 10 / 2015
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ΠΡΟΣ

Τα Τοπικά ΜΜΕ
Κοιν.:
- Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. &
Δ.Ε. Ν. Αιγαίου
- Προϊσταμένη Επιστημονικής &
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης
Π.Ε. Ν. Αιγαίου

Δελτίο Τύπου για Σχολική Βία - Εκφοβισμό
Ενημερώνουμε τους γονείς - κηδεμόνες των μαθητών μας ότι στα σχολεία έχει
τεθεί ήδη σε πλήρη εφαρμογή το «Δίκτυο Πρόληψης και Αντιμετώπισης των
Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού» (h
http://stop-bullying.sch.gr/sxoliki-via).
Στο πλαίσιο αυτού του δικτύου έχουν οριστεί σε κάθε σχολείο δύο εκπαιδευτικοί ως
Υπεύθυνοι για τη Σχολική Βία – Εκφοβισμό. Μέριμνά τους είναι η πρόληψη, η
καταγραφή και η αντιμετώπιση περιστατικών σχολικής βίας – εκφοβισμού, όποτε αυτά
εμφανιστούν, με τη βοήθεια της σχολικής κοινότητας (μαθητών, εκπαιδευτικών και
γονέων).
Σε γενικές γραμμές μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι, πέρα από ελάχιστα και
μεμονωμένα περιστατικά, το φαινόμενο της σχολικής βίας – εκφοβισμού με τις
διαστάσεις που του αποδίδουν κάποιοι είναι σχεδόν ανύπαρκτο στα δημοτικά σχολεία
της περιοχής μας.
Ωστόσο, για να καταστεί η σχολική κοινότητα ακόμη πιο αποτελεσματική στην
πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της Σχολικής Βίας-Εκφοβισμού, οι γονείς
οφείλουν να είναι ενήμεροι για το θέμα αυτό και να γνωρίζουν τις ενέργειες που θα
πρέπει να κάνουν σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή τους περιστατικό
σχολικής βίας-εκφοβισμού. Η πρώτη ενέργειά τους είναι να ενημερώσουν αμέσως
το δάσκαλο της τάξης τους. Στη συνέχεια το σχολείο οφείλει να διερευνήσει το
περιστατικό και να αναλάβει δράση, αν διαπιστωθεί ότι πράγματι πρόκειται για
περιστατικό σχολικής βίας-εκφοβισμού.
Μόνο σε περίπτωση που το σχολείο εξαντλήσει τις συνεργατικές
παρεμβάσεις του και δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει το φαινόμενο, οι
γονείς μπορούν να απευθύνονται στο Σχολικό Σύμβουλο (κάθε Δευτέρα στο
Γραφείο του: Σχολή Ουρσουλινών – Κάστρο Χώρας Νάξου, τηλ. Γραφείου:
2285024506) για επανεξέταση της κατάστασης.
Εφιστάται η προσοχή στο τι είναι βία και εκφοβισμός, καθώς δεν μπορεί, φυσικά,
να χαρακτηριστεί κάθε περιστατικό μαθητικής αντιπαράθεσης ως σχολική βία ή
εκφοβισμός. Σε γενικές γραμμές: «Σχολικός εκφοβισμός δεν είναι μια διαμάχη,
σύγκρουση μεταξύ δυο μαθητών ή μαθητριών, δεν είναι το πείραγμα, το αστείο
προς κάποιον συμμαθητή που γίνονται σε συγκεκριμένο χρόνο, δεν έχουν

συνέχεια και δεν επηρεάζουν την συναισθηματική κατάσταση των παιδιών. Ο
σχολικός εκφοβισμός είναι ένα πιο σύνθετο φαινόμενο που αυτό που τον
ξεχωρίζει από το πείραγμα και τον τσακωμό, είναι η ένταση του, η διάρκεια του,
η ανισορροπία δύναμης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών και η συναισθηματική
επίδραση που έχει πάνω στα παιδιά.
Με λίγα λόγια ο σχολικός εκφοβισμός είναι μια κατάσταση
επαναλαμβανόμενη, κατευθύνεται σε συγκεκριμένα παιδιά από παιδιά (πολλές
φορές και ομάδα παιδιών) που υπερέχουν σωματικά και έχουν ως αποτέλεσμα
το παιδί που εκφοβίζεται να νοιώθει απομονωμένο, να βιώνει άγχος και φόβο,
να παρουσιάζει σχολική άρνηση και διάφορες συναισθηματικές δυσκολίες.
Γενικά ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να περιλαμβάνει :
 Χτυπήματα,
 Απειλές, εκβιασμό, πειράγματα, παρατσούκλια, κοροϊδία , διάδοση
φημών
 Εσκεμμένο αποκλεισμό μαθητών από διάφορες κοινωνικές και σχολικές
δραστηριότητες,
 Σεξουαλική παρενόχληση
 Κλοπές ή και Ζημιές στα προσωπικά αντικείμενα του παιδιού που βιώνει
εκφοβισμό,
 Ηλεκτρονικό bullying / cyber bullying. Το cyberbullying είναι ο
εκφοβισμός που προκαλείται διαμέσου της χρήσης ηλεκτρονικών
υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών»
(h
http://www.hamogelo.gr/4-1/909/Sxolikos-ekfobismos).
Προσδοκώντας στη στενή συνεργασία σχολείου – οικογένειας για τη Σχολική Βία –
Εκφοβισμό, σας προτείνουμε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για το θέμα
στον ιστότοπό μας http://klouvatos.mysch.gr, στο σύνδεσμο «Σχολική Βία –
Εκφοβισμός».
Με εκτίμηση
Ο Σχολικός Σύμβουλος
3ης Περιφέρειας Δημοτ. Εκπ/σης Κυκλάδων

Κων/νος Κλουβάτος

