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Έρευνα Ε.Κ.Κ.Ε. :  

Νεανική Βία μέσα από τα μάτια των γονέων 

Βασικά συμπεράσματα 

 

Οικογένεια: 

 Φτωχοποίηση νοικοκυριών 

 Ερημοποίηση γονεϊκών σχέσεων 

 Έκθεση παιδιών σε αθέατες πλευρές βίας 

(ειδήσεις, τηλεόραση) 

 Αύξηση ενασχόλησης των παιδιών με Η/Υ, σε 

σχέση με το 2008  

    (7 στα 10 παιδιά κάνει ηλεκτρονικές φιλίες) 

 

 



Σχολείο: 

 4 στα 5 παιδιά βιώνουν υψηλό άγχος 
 

 1 στα 5 παιδιά έχει ζητήσει να αλλάξει σχολείο 

λόγω διαμάχης του με εκπαιδευτικούς ή 

συμμαθητές του 
 

 Έξαρση σχολικού ανταγωνισμού, σχολείο 

επιδόσεων για λίγους « ικανούς» 



Δέκα οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας 
 

 1. Διαμόρφωση καλού σχολικού κλίματος επικοινωνίας, διαλόγου 

και εμπιστοσύνης, ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Το κλίμα 

επικοινωνίας και διαλόγου θα πρέπει να υποστηρίζεται έμπρακτα 

τόσο από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας, όσο και από τους 

εκπαιδευτικούς μέσα στις τάξεις. 

 

 2 Αξιοποίηση του θεσμού των μαθητικών συμβουλίων για την 

ενίσχυση της ανάδειξης των απόψεων των μαθητών. 

  

3. Παρακολούθηση και προστασία των μελών της σχολικής 

κοινότητας από οποιαδήποτε απειλή ή άσκηση βίας σε βάρος τους. 

Κάθε εκπαιδευτικός ή μαθητής θα πρέπει να εκφράζει ελεύθερα τις 

απόψεις του ή τα παράπονά του και εφόσον χρειάζεται, να λαμβάνει 

εγγυήσεις για την αποτροπή της επανάληψης βλαπτικών 

συμπεριφορών. 

 

 



 4. Επαρκής ενημέρωση των μαθητών και επικοινωνία στις 

τάξεις, σχετικά με την άσκηση, το σεβασμό και την 

προστασία των δικαιωμάτων όλων των μελών της σχολικής 

κοινότητας. Ειδικότερα, θα πρέπει να γίνονται τακτικά 

συζητήσεις και ενημερώσεις σχετικά με την άσκηση βίας, 

πώς εκδηλώνεται αλλά και για τους τρόπους που μπορεί να 

αποτραπεί με την συνδρομή όλων. 

 

 5. Καθιέρωση διαδικασιών ακρόασης με την συνδρομή του 

Προϊσταμένου Επιστημονικής και Παιδαγωγικής 

Καθοδήγησης, όταν εκδηλώνεται ένα περιστατικό βίας και 

ανάθεση ρόλων συμβούλων σε εκπαιδευτικούς με ειδικές 

γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους 

μαθητές να εξηγούν τις συμπεριφορές τους, να εκφράζουν 

τις απόψεις τους, να επικοινωνούν ύστερα από την 

εκδήλωση βίαιων ενεργειών και να γίνεται προσπάθεια 

συμφιλίωσης μεταξύ των εμπλεκόμενων 

 

 



 

 6. Επιβολή κυρώσεων ύστερα από προσεκτική ακρόαση 

των μερών και με την συνδρομή του Σχολικού 

Συμβούλου αλλά και του Προϊσταμένου Επιστημονικής 

και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, όπου αυτή κρίνεται 

αναγκαία. 

 

 7. Ενίσχυση του ρόλου των μαθητών στη διαδικασία 

επίλυσης συγκρούσεων, ενδεχόμενα μέσα από τη 

δημιουργία ομάδων φιλίας ή διαμεσολάβησης, ανάλογα 

με τις δυνατότητες υποστήριξης των ομάδων αυτών από 

τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. 

 



 

 

8. Ανάπτυξη προαιρετικών ομαδικών δραστηριοτήτων που 

ενδιαφέρουν τους μαθητές και βοηθούν στην καλλιέργεια 

στενότερων δεσμών και σχέσεων συνεργασίας μεταξύ τους (π.χ. 

ομάδες εφημερίδας, περιοδικού, αθλητισμού, ιστολoγίου κ.τ.λ.). 

 

9. Τακτική επικοινωνία με τους γονείς και ευαισθητοποίησή τους, 

έτσι ώστε να βρίσκονται κοντά στα παιδιά τους και στους 

προβληματισμούς τους, επικοινωνώντας διαλεκτικά μαζί τους. 

 

 



10. Συνεργασία ολόκληρης της σχολικής κοινότητας, 

τόσο σε επίπεδο σχολικού συμβουλίου, όσο και μέσα 

από τη διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης, 

συζητήσεων, εκθέσεων που θα προάγουν τις 

ειρηνικές σχέσεις αλλά και την εγρήγορση όλων, με 

απώτερο στόχο την αποτροπή της εκδήλωσης 

μορφών βίας, επιθετικότητας και εκφοβισμού μεταξύ 

μαθητών. 

 

 



Ο ρόλος του Διευθυντή στην πρόληψη 

και αντιμετώπιση της σχολικής βίας 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 

 Συνεργασία με γονείς ανά επίπεδο ηλικίας και 
τάξης των παιδιών, σε ειδικές συγκεντρώσεις που 
συγκαλεί σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς 
 

 Παροχή συμβουλών και κατευθύνσεων σωστής 
διαχείρισης και διαπαιδαγώγησης των παιδιών 
 

 Εγκαθίδρυση ενός δικτύου άμεσης επικοινωνίας 
με τις οικογένειες, όταν επισημαίνουν ανάλογα 
ζητήματα στο σπίτι ή στο σχολείο 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

 Ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών προκειμένου να 
ενημερώνονται από διάφορες πηγές για τη διαχείριση 

ανάλογων περιστατικών και την παρακολούθηση 

σχετικών προγραμμάτων 

 Αφιέρωση προγραμματισμένων θεματικών ενδοσχολικών 
επιμορφώσεων, όπου μια ομάδα εκπαιδευτικών (2-3) από 

το σχολείο θα αναλάβουν ρόλο εισηγητή, αφού 

μελετήσουν σχετική βιβλιογραφία, με συζητητή το ΣΣ 

ύστερα από σχετική πρόσκληση 

 Ενίσχυση της συνεργατικότητας των μαθητών μέσα και 

έξω από την τάξη 

 Τεχνικές μείωσης του άγχους των μαθητών 

 Έμφαση στη μικρή ομάδα και στις δια-μαθητικές σχέσεις 

 Συζήτηση μέσα στο Σύλλογο Διδασκόντων για 

αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών   

 



ΜΑΘΗΤΕΣ 

 Άμεση και τακτική επικοινωνία του/της Διευθυντή/ 
ντριας με όλους τους μαθητές/τριες του σχολείου, 
ενίσχυση της άμεσης δια-προσωπικής επαφής  
 

 Ο/η Διευθυντής/ντρια εγγυητής των ορίων και της 
τήρησης των κανόνων, με ισχυρό ηγετικό και 
ταυτόχρονα συνεργατικό και βοηθητικό προφίλ 
 

 Παρακολούθηση συμπεριφορών των μαθητών στα 
διαλείμματα και εντοπισμός των περιπτώσεων που 
χρήζουν παρέμβασης 
 

 Άμεση παρέμβαση σε περιστατικά βίας, με συζήτηση 
και εμπλοκή όλων των μαθητών 
 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών σε 
θέματα βίας και αντιμετώπισής της 

 



ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 

 Καταγραφή όλων των περιστατικών στο ημερολόγιο 
σχολικής ζωής 
 

 Τακτική ενημέρωση Σχολικού Συμβούλου για θέματα 
σχετικά με την εμφάνιση ανάλογων περιστατικών και 
τρόπους αντιμετώπισης 
 

 Άμεση ενημέρωση και επικοινωνία για σοβαρότερα 
περιστατικά και τρόπους διαχείρισης 
 

 Διαμόρφωση συγκεκριμένου αιτήματος για 
περισσότερη επιμόρφωση  
 

 Παρέμβαση του ΣΣ σε εκπαιδευτικούς και γονείς, αν 
κρίνεται απαραίτητο 


