ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νάξος, 12 / 10 / 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
3 η Π Ε Ρ Ι ΦΕ Ρ Ε Ι Α Σ Χ Ο Λ Ι ΚΟ Υ Σ Υ Μ ΒΟ Υ ΛΟ Υ
Δ Η Μ Ο ΤΙ Κ Η Σ Ε Κ Π ΑΙ Δ Ε Υ Σ Η Σ Ν . Κ Υ Κ Λ ΑΔ Ω Ν
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Σχολή Ουρσουλινών Χώρα Νάξου
84300 – Νάξος
Κων/νος Κλουβάτος
22850 24506
klouvatos@sch.gr
http://klouvatos.mysch.gr

Αριθ. Πρωτ.: 119

ΠΡΟΣ
Τους Εκπ/κούς των Δημοτικών
Σχολείων 3ης Περιφέρειας
Δημοτ. Εκπ/σης Κυκλάδων
Κοινοποίηση
- Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. &
Δ.Ε. Ν. Αιγαίου
- Προϊσταμένη Επιστημονικής &
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης
Π.Ε. Ν. Αιγαίου

Θέμα: «Ενέργειες για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση περιστατικών Σχολικής Βίας
- Εκφοβισμού.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Υπενθυμίζουμε ότι σε κάθε Σχολική Μονάδα έχουν οριστεί δύο υπεύθυνοι για τη
Σχολική
Βία
–
Εκφοβισμό.
Στον
ιστότοπό
μας,
στο
σύνδεσμο
http://klouvatos.mysch.gr/bullying.html, έχουμε αναρτήσει κάθε χρήσιμη πληροφορία για
το θέμα αυτό, υλικό που θα πρέπει να μελετηθεί από όλους τους συναδέλφους.
Γενικά, η πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, που είναι ο επιδιωκόμενος
στόχος, προκύπτει μέσα από την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, αξιοποίηση και
ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων από το σύνολο των εμπλεκομένων, δηλαδή του
σχολείου, της οικογένειας και της κοινότητας. Συνεπώς, το σχολείο θα πρέπει να καταστεί
αποτελεσματικό για πρόληψη – αντιμετώπιση του φαινομένου της Σχολικής ΒίαςΕκφοβισμού εντός του σχολικού πλαισίου, χωρίς να χρειάζεται η διαμεσολάβηση ή
παρέμβαση προϊσταμένων αρχών ή άλλων εξωσχολικών παραγόντων.
Εφιστάται η προσοχή στο τι είναι βία και εκφοβισμός, καθώς δεν μπορεί φυσικά να
χαρακτηριστεί κάθε περιστατικό μαθητικής αντιπαράθεσης 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» (http://www.hamogelo.gr/41/909/Sxolikos-ekfobismos).

Επειδή οι περισσότεροι γονείς-κηδεμόνες δε γνωρίζουν για το θεσμό των Υπευθύνων
Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού και για την επιμόρφωση που έχει πραγματοποιηθεί για το
θέμα αυτό, οφείλει κάθε σχολείο να ενημερώσει λεπτομερώς και με σαφήνεια κάθε
γονέα με γραπτό σημείωμα και κάθε εκπαιδευτικός ξεχωριστά να ενημερώσει τους
γονείς των μαθητών της τάξης του για το ζήτημα αυτό, προκειμένου, αν υποπέσει κάτι
στην αντίληψη των γονέων, να απευθύνονται αρχικά και αμέσως στο δάσκαλο της τάξης
και όχι σε εξωσχολικούς θεσμούς. Στη συνέχεια ο δάσκαλος της τάξης θα ενημερώνει
τους υπεύθυνους Σχολικής Βίας – Εκφοβισμού του Σχολείου και το Δ/ντή για περαιτέρω
διερεύνηση του περιστατικού και περαιτέρω δράση. Αν διαπιστωθεί ότι πράγματι έχει
συμβεί περιστατικό εκφοβισμού εντός ή εκτός σχολείου, το περιστατικό αυτό
καταγράφεται, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν οι Υπεύθυνοι Σχολικής ΒίαςΕκφοβισμού και τίθεται σε εφαρμογή η κατάλληλη εκπαιδευτική παρέμβαση.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων των συναδέλφων για την εφαρμογή των
ανωτέρω οδηγιών.
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Ο Σχολικός Σύμβουλος
Περιφέρειας Π.Ε. Κυκλάδων

Κλουβάτος Κων/νος

