
«Ενδοσχολική βία»

Την  Τετάρτη  στις  6  Μαρτίου,  που  έχει  καθιερωθεί  ως  παγκόσμια  ημέρα 
ενδοσχολικής βίας, στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε, στα πλαίσια εναλλακτικών 
τρόπων μάθησης, μια ενδιαφέρουσα συζήτηση ανάμεσα σ’ όλους τους μαθητές που 
συμμετέχουν σε προγράμματα, τη διευθύντριά μας, την κυρία Ηλιάδη και την κυρία 
Τέγου.

Στην αρχή η κυρία Τέγου μας παρουσίασε με διάφορες εικόνες διάφορα είδη 
βίας καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να εκδηλωθεί. Έπειτα, αφού 
επιλέχθηκαν δύο άτομα και από τις τρεις τάξεις του γυμνασίου ως εκπρόσωποι του 
θέματος, ξεκίνησε η συζήτηση. Αναφέρθηκαν οι λόγοι και τα είδη βίας και πιθανές 
λύσεις του προβλήματος. Η συζήτηση αυτή μας παρακίνησε όλους να σκεφτούμε 
και να αντιληφθούμε την κρισιμότητα του φαινόμενου της σχολικής βίας.

Μέσα από τη συζήτηση μας έγινε γνωστό ότι η βία κι ο εκφοβισμός μεταξύ 
των μαθητών αποτελεί αντικείμενο προσοχής και συζήτησης, καθώς παρατηρείται 
καθημερινά.  Ρόλο  σε  τέτοια  περιστατικά  παίζουν  τα  χαρακτηριστικά  του 
οικογενειακού  περιβάλλοντος  των  παιδιών,  ο  χαρακτήρας  τους,  η  αντιμετώπισή 
τους από τους συμμαθητές τους και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Η  ενδοσχολική  βία  μπορεί  να  έχει  διάφορες  μορφές,  να  είναι  δηλαδή 
λεκτική, σωματική, ψυχολογική και κοινωνική. Κάθε είδος εκφοβισμού εκδηλώνεται 
με διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγμα με χειρονομίες, προσβολές, απειλές 
και  εκβιασμούς.  Σ’  άλλες  περιπτώσεις  τα  παιδιά  κλέβουν  ή  καταστρέφουν  τα 
προσωπικά αντικείμενα  των  συμμαθητών  τους,  τους  παρενοχλούν  σεξουαλικά  ή 
τους απομονώνουν από τις παρέες και τις κοινωνικές δραστηριότητες. 

Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις του εκφοβισμού και της βίας στα παιδιά είναι 
πολλές  και  σοβαρές.  Τα  παιδιά  που  γίνονται  θύματα  βίας  είναι  δυνατόν  να 
νοιώσουν άγχος και ανασφάλεια, να έχουν φοβίες και να μη θέλουν να πηγαίνουν 
σχολείο.  Αντίθετα,  τα παιδιά που ασκούν βία θα αντιμετωπίσουν κινδύνους,  θα 
απομακρυνθούν από το σχολείο, την κοινωνία και θα απομονωθούν από όλους.

Οι συνέπειες της ενδοσχολικής βίας είναι σοβαρές και καθοριστικές για την 
ανάπτυξη  και  την  εξέλιξη  των  παιδιών.  Γι’  αυτό  η  συστηματική  πρόληψη και  η 
κατάλληλη  αντιμετώπιση  κάθε  μορφής  βίας  στο  σχολείο  είναι  πολύ  σημαντική. 
Υποχρεωτική  είναι  η  παρότρυνση  των  παιδιών  που  έχουν  υποστεί  βία  και 
εκφοβισμό να το συζητήσουν όχι με φίλους μόνο αλλά να απευθυνθούν σε κάποιον 
ενήλικα γονέα ή καθηγητή και αν κριθεί αναγκαίο να ζητηθεί η γνώμη ενός ειδικού 



ψυχικής υγείας. Πρέπει να γίνει σαφές στο παιδί ότι είναι απόλυτα προστατευμένο. 
Ακόμη, αναγκαία είναι η διαρκής ενεργή συμμετοχή και συνεργασία των γονέων με 
το  σχολείο και  απαιτείται  συνεχής  συμβουλευτική των εκπαιδευτικών προς  τους 
μαθητές  με  στόχο την  ενίσχυση της  μαθητικής  ομάδας  και  συζητήσεων  που  θα 
προάγουν τις ειρηνικές σχέσεις με απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση εκδηλώσεων 
εκφοβισμού και συμπεριφορών βίας. Πρέπει να υπάρχει ουσιαστική εποπτεία των 
μαθητών  κατά  τη  διάρκεια  των  διαλειμμάτων  και  προώθηση  ομαδικών 
δραστηριοτήτων  που  βοηθούν  στην  καλλιέργεια  στενότερων  δεσμών  και 
συνεργασίας μεταξύ των μαθητών.

Συνοψίζοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των υπόλοιπων 
συμμαθητών μου τόσο την κυρία Ηλιάδη όσο και την κυρία Τέγου για τη δυνατότητα 
που  μας  έδωσαν  να  κάνουμε  μία  τόσο  ενδιαφέρουσα  συζήτηση  και  να 
ενημερωθούμε για ένα σύγχρονο κοινωνικό πρόβλημα που μας αφορά. Εύχομαι στο 
άμεσο  μέλλον  να  μας  ξαναδοθεί  αντίστοιχη  δυνατότητα  και  για  άλλα  τρέχοντα 
θέματα.
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