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Θετικές δράσεις µε συµµετοχή των µαθητών, η απάντηση στη σχολική βία
Με αφορµή την 6η Μαρτίου, που έχει ανακηρυχθεί ως Ηµέρα κατά της Βίας στο
Σχολείο, ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αποστολής του ως Συνήγορος
του Παιδιού, τονίζει την ανάγκη προώθησης του δηµοκρατικού διαλόγου και
ανάπτυξης θετικών δράσεων µε συµµετοχή των µαθητών, ως απάντηση σε κάθε
µορφή σχολικής βίας. Το σχολείο, ανταποκρινόµενο στις σύγχρονες κοινωνικές
ανάγκες, χρειάζεται να δώσει έµφαση στη βιωµατική εκπαίδευση των µαθητών
στην άσκηση των δικαιωµάτων τους, τον σεβασµό των δικαιωµάτων των άλλων
και την αλληλεγγύη προς τους αδυνάτους. Χρειάζεται επίσης να ενισχυθούν οι
υπηρεσίες που διαθέτουν τεχνογνωσία και εµπειρία στη διαχείριση περιστατικών
βίας, µε τις οποίες µπορούν να διασυνδέονται τα σχολεία, όταν χρειαστεί.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, ως Συνήγορος του Παιδιού έχει αναπτύξει πολύπλευρες
δραστηριότητες µε στόχο την πρόληψη και αντιµετώπιση της βίας στο σχολικό χώρο και
ειδικότερα της βίας και επιθετικότητας µεταξύ µαθητών. Ήδη από το 2010 απέστειλε στο
Υπουργείο Παιδείας σχετικές διαπιστώσεις και προτάσεις του, µετά από διερεύνηση
«καλών πρακτικών» στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και καταγραφή απόψεων µαθητών
και εκπαιδευτικών που εκφράστηκαν σε εδικές συναντήσεις-συζητήσεις για το θέµα αυτό.
Πρόσφατα, συγκέντρωσε υλικό για τη λειτουργία του θεσµού της σχολικής
διαµεσολάβησης, µε βάση τα στοιχεία που έλαβε από σχολεία που υλοποιούν
προγράµµατα οµοτίµων µεσολαβητών - οµάδων συµφιλίωσης. Έχει επίσης συµµετάσχει
σε δεκάδες σχετικές ηµερίδες, σεµινάρια και συζητήσεις. Τέλος, συµµετέχει στο ∆ίκτυο
κατά της Βίας στο Σχολείο, µαζί µε άλλους δηµόσιους και µη κυβερνητικούς φορείς και στη
συντονιστική επιτροπή του Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη της Βίας στο Σχολείο.
Την 6η Μαρτίου στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η Γενική Γραµµατεία Νέας
Γενιάς στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας, ο Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα
∆ικαιώµατα του Παιδιού θα συντονίσει συζήτηση ανάµεσα σε µαθητές 9 σχολείων από
διάφορες περιοχές της χώρας µε θέµα: «Οι µαθητές ανταλλάσσουν εµπειρίες και
απόψεις για τη βία στο σχολείο» (12.15 – 14.00).
Ενόψει µιας ουσιαστικής παρέµβασης στο θέµα, ο Συνήγορος ξεκινά δράση µε τίτλο
«Με τη συµµετοχή µας, απαντάµε στη βία, τη σιωπή και την ανασφάλεια!», που
απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια που έχουν γεννηθεί από το 1996 ως το 2000. Οι
µαθητές που θα δηλώσουν συµµετοχή, θα µπορούν να γίνουν µέλη της Κοινότητας
Εφήβων Συµβούλων του Συνηγόρου, να συζητούν µέσα από κλειστό ηλεκτρονικό φόρουµ
για θέµατα ενδιαφέροντός τους, και να πάρουν µέρος σε ερευνητικές δραστηριότητες.
Ορισµένοι από αυτούς, θα συµµετάσχουν σε Ηµέρες ∆ιαλόγου που θα διεξαχθούν στην
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη στους προσεχείς µήνες. Οι ενδιαφερόµενοι έφηβοι µπορούν
να συµπληρώνουν και να αποστέλλουν στο Συνήγορο τη σχετική φόρµα εκδήλωσης
ενδιαφέροντος (πληροφορίες στο www.0-18.gr/kes).
Υλικό σχετικά µε τις δράσεις και τις προτάσεις του Συνηγόρου, όπως και καλές πρακτικές
διαφόρων σχολείων για την πρόληψη και αντιµετώπιση της βίας, υπάρχει στο:
www.0-18.gr/gia-megaloys/bia-sto-scholeio.
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