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ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ - ΠΑΙ∆ΙΑ
Είµαστε µαθητές από την Γ΄ τάξη του ******************************** και, στο
σχολείο µας, συνεργαζόµαστε συνεχώς µε το Συνήγορο του Παιδιού. Όταν ο
κ. Μόσχος µας επισκέπτεται, ενηµερωνόµαστε και συζητάµε για τα
προβλήµατα και τα δικαιώµατά µας. Επίσης µε βιωµατικές δράσεις ψάχνουµε
θετικούς τρόπους για να αντιµετωπίζουµε την ζωή µας..
Εφέτος µαζί µε τα άλλα παιδιά του τµήµατός µας αρχικά συµµετείχαµε στην
έρευνα για το ∆ιαδίκτυο και τα Ίντερνετ-καφέ και στην συνέχεια για την
Σωµατική Τιµωρία.
Το 2006 συµµαθητές και συµµαθήτριές µας της τότε Γ΄ τάξης είχαν
σχεδιάσει και πραγµατοποιήσει µια πρώτη έρευνα για την Σωµατική Τιµωρία.
Μετά είχαν ερµηνεύσει τα αποτελέσµατα, που έκρυβαν µερικές όχι και τόσο
ευχάριστες εκπλήξεις (Φεβρουάριος 2006, απάντησαν 55 παιδιά. Τα µισά
αποδοκίµαζαν την Σωµατική Τιµωρία, όµως τα άλλα µισά την αποδέχονταν
ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ!).
Τον Μάρτιο του 2009, τα παιδιά από το τµήµα µας και από την Θεατρική
οµάδα του σχολείου µας, απαντήσαµε σε ερωτηµατολόγιο για την Σωµατική
Τιµωρία. Στη συνέχεια, εµείς οι 4 επεξεργαστήκαµε τις απαντήσεις των
συµµαθητών µας και σήµερα θα σας παρουσιάσουµε όσα παρατηρήσαµε.
Αρχικά θα σας δώσουµε µερικά βασικά στοιχεία για την έρευνά µας, η οποία
σχεδιάστηκε σε συνέχεια της πρώτης έρευνας:
•

Στις αρχές Μαρτίου 2009, και αφού στην τάξη µας είχαµε συζητήσει µε
την καθηγήτριά µας, κυρία *******************, για τη Σωµατική Τιµωρία,
19 παιδιά, 14-15 ετών και 11 παιδιά της Θεατρικής Οµάδας, κυρίως 13
ετών, απαντήσαµε στο ερωτηµατολόγιο. Συνολικά απάντησαν 30
παιδιά, 13 αγόρια και 17 κορίτσια ηλικίας 13-15 ετών.

•

Μετά, εµείς οι 4 (************************************************************),
επεξεργαστήκαµε τα αποτελέσµατα και προσπαθήσαµε να τα
ερµηνεύσουµε. Συναντηθήκαµε αρκετές φορές, συζητήσαµε πολύ και
βγάλαµε µερικά ενδιαφέροντα συµπεράσµατα.

Παράλληλα, η Θεατρική Οµάδα του σχολείου µας δραµατοποίησε -µε
αυτοσχεδιασµούς και παιχνίδια ρόλων- το θέµα της Σωµατικής Τιµωρίας
µέσα στην Οικογένεια και στο Σχολείο, δίνοντας µε εικόνες όσα τα παιδιά
νιώθουν.
•

Στην ερώτηση, αν τα παιδιά πιστεύουν ότι η Σωµατική Τιµωρία (Σ.Τ.),
αποτελεί ΜΕΣΟ ∆ΙΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΗΣΗΣ, θεωρούµε πολύ καλό ότι κανένα
παιδί ∆ΕΝ απάντησε «Ναι».
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•

Η συντριπτική πλειοψηφία (9Α και 15Κ) ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την Σωµατική
Τιµωρία ως µέσο διαπαιδαγώγησης.

•

Ωστόσο µας ανησύχησε που ΑΡΚΕΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ (κυρίως αγόρια) την
ΑΠΟ∆ΕΧΟΝΤΑΙ, έστω ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ.

•

Παρατηρήσαµε ότι τα κορίτσια είναι πιο ξεκάθαρα στην απόρριψή
της από ότι τα αγόρια.

•

Ίσως τα αγόρια είναι πιο εξοικειωµένα µε το ξύλο, επειδή τα ίδια το
χρησιµοποιούν συχνότερα προς τα αδέλφια τους και τους
συνοµηλίκους τους για να επιβληθούν ή ως µέσο επίλυσης των
προβληµάτων τους.

•

25 ΑΠΟ ΤΑ 30 ΠΑΙ∆ΙΑ, 14Κ και 11Α παραδέχονται ότι ΕΧΟΥΝ
ΥΠΟΣΤΕΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ. Είναι, δυστυχώς, ελάχιστα τα παιδιά
που στην ζωή τους δεν έχουν φάει ξύλο ποτέ.

•

Ενθαρρυντικό πάντως είναι ότι αυτό (Σ.Τ.) συµβαίνει µόνο σποραδικά.

•

Φαίνεται, επίσης ότι στα κορίτσια η Σωµατική Τιµωρία µειώνεται
συνήθως στα 13 χρόνια τους, ενώ στα αγόρια συνεχίζεται και στην
εφηβεία. Ίσως, γιατί είναι πιο απείθαρχα στους κανόνες που θέτουν η
οικογένεια και το σχολείο.

•

Οι ΤΡΟΠΟΙ Σ.Τ. ∆ΕΝ ∆ΙΑΦΕΡΟΥΝ πολύ από τα αγόρια στα κορίτσια,
αλλά υπάρχει ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ:
o Συχνότερα είναι τα ΧΑΣΤΟΥΚΙΑ, τα τραβήγµατα µαλλιών και των
αυτιών, τα χτυπήµατα στο σώµα, στο χέρι και τον πισινό, συχνά και
µε τη χρήση κάποιου αντικειµένου (όπως παντόφλα).
o Όµως θεωρούµε ότι ορισµένα χτυπήµατα, όπως οι κλωτσιές και τα
χτυπήµατα στο κεφάλι, εγκυµονούν σοβαρούς κινδύνους για τα
παιδιά.
o Και εκτός από τα ΠΙΘΑΝΑ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ, µε την Σ.Τ.
µπορεί να προκληθούν ΜΟΝΙΜΑ ΨΥΧΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ.

•

Οι συχνότερες ΑΙΤΙΕΣ Σ.Τ. είναι:
o οι ΑΤΑΞΙΕΣ
o οι ΖΗΜΙΕΣ στο σπίτι
o η ΑΝΥΠΑΚΟΗ
o η ενόχληση των αδελφών και,
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o η ΚΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ προς τους γονείς.
•

Μας σοκάρισε που µια συµµαθήτριά µας είπε ότι έφαγε ξύλο, επειδή
είναι χοντρή. Κατά την γνώµη µας απαράδεκτο, γιατί οι γονείς της
έπρεπε να την στηρίξουν, όχι να την κτυπήσουν.

•

Υπάρχουν επίσης, περιπτώσεις κοριτσιών που έφαγαν ξύλο, γιατί
άργησαν να γυρίσουν σπίτι ή αρνήθηκαν να κάνουν δουλειές, ενώ σε
κανένα αγόρι δεν συνέβηκε αυτό. Πιστεύουµε ότι αυτό οφείλεται στα
στερεότυπα των γονέων, ως προς το φύλο.

Στην ερώτηση αν η Σωµατική Τιµωρία βελτίωσε την συµπεριφορά των
παιδιών, η συντριπτική πλειοψηφία τους απάντησε αρνητικά.
Είπαν ότι δεν κατάλαβαν το λάθος τους, επανέλαβαν τις ίδιες πράξεις κι
ακόµα, ως αντίδραση, παρουσίασαν ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ.
Τα υπόλοιπα παιδιά (8) απάντησαν ότι καλυτέρευσε η συµπεριφορά τους
µετά την Σ.Τ. Επειδή τα περισσότερα είναι κορίτσια, υποθέσαµε ότι τείνουν να
συµµορφώνονται ευκολότερα.

Σχεδόν όλα τα παιδιά λένε ότι ξέρουν ότι µε νόµο απαγορεύεται η
Σωµατική τιµωρία στο σχολείο, πράγµα πολύ θετικό.

Ωστόσο, το 33% των παιδιών ∆ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ µε νόµο
η Σωµατική Τιµωρία ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Εποµένως, υπάρχουν
σήµερα παιδιά που θεωρούν την Σωµατική Τιµωρία µέσα στην
οικογένεια αυτονόητη, έως και αναγκαία.

Οι κύριες προτάσεις των συµµαθητών µας, για να περιοριστεί η χρήση της
Σ.Τ. στα παιδιά και τους εφήβους, είναι οι εξής:
•

Κυρίως, η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ανάµεσα στους γονείς ή τους δασκάλους µε τα
παιδιά τους.

•

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ γονέων και παιδιών για τα δικαιώµατά τους.

•

Η ύπαρξη ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ώστε αυτοί να λειτουργούν
ως ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, αλλά και ως ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ, κυρίως, ανάµεσα στα
παιδιά και στους γονείς.
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•

Τα αγόρια προτείνουν περισσότερο µέσα αντιµετώπισης, ακόµα και
ΚΥΡΩΣΕΙΣ προς τους γονείς, όπως:
o καταγγελία στην Αστυνοµία
o πρόστιµα
o περιοριστικά µέτρα
o έως και άσκηση βίας από το παιδί στον γονιό…

•

Αντίθετα τα κορίτσια προτείνουν περισσότερο µέσα ΠΡΟΛΗΨΗΣ,
όπως:
o ∆ΙΑΛΟΓΟ
o ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
o να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο οι γονείς στα παιδιά τους
o καθώς και ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ των ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ των παιδιών, π.χ.
της διασκέδασης.

Τα µισά περίπου παιδιά ∆ΕΝ ξέρουν ΣΕ ΠΟΙΟ ΦΟΡΕΑ µπορούν να
απευθυνθούν, αν χρειάζονται βοήθεια.
•

Από όσα δηλώνουν ότι γνωρίζουν, τα περισσότερα (12) αναφέρονται
στην ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, αρκετά -κυρίως κορίτσια- στο ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ
ΠΑΙ∆ΙΟΥ (9), και ορισµένα στο «Χαµόγελο του παιδιού».

•

Ας σηµειώσουµε ότι το Συνήγορο του Παιδιού ανέφεραν, ιδιαίτερα, τα
παιδιά µε τα οποία είχε συναντηθεί ο κος Μόσχος και οι συνεργάτες
του, και είχαν συζητήσει πρόσφατα.

•

Αυτό δείχνει ότι η σωστή ενηµέρωση βοηθάει, τόσο στην πρόληψη,
όσο και στην σωστότερη αντιµετώπιση των προβληµάτων, που
σχετίζονται µε το φαινόµενο της Σωµατικής Τιµωρίας.

Ούτε ένα από τα (30) παιδιά ∆ΕΝ έχει επικοινωνήσει µε κάποιο φορέα ή
υπηρεσία, ίσως γιατί ∆ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ πού µπορούν να απευθυνθούν.

Τι κάνουν τα παιδιά, λοιπόν, όταν έχουν υποστεί Σωµατική Τιµωρία;
Ενδεικτικά ένας συµµαθητής µας απαντάει: «Μίλησα σε ένα φίλο µου, για
να µη βασανίζοµαι!»…
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Ποιους τρόπους προτείνουν τα παιδιά για να εξαλειφθεί η Σ.Τ.;
•

Να µπουν ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, που θα βοηθούν στην επίλυση
των προβληµάτων των παιδιών.

•

Να ψηφιστούν ΝΟΜΟΙ κατά της Σ.Τ. µε κυρώσεις και παραδειγµατική
τιµωρία για τους βίαιους ενήλικες.

•

Να δηµιουργηθούν
χρειάζονται βοήθεια.

•

Να γίνεται ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ από την ΠΟΛΙΤΕΙΑ (π.χ. από
το σχολείο: µε συνελεύσεις, φυλλάδια, επιστολές, τηλεφωνήµατα ή από
τους αρµόδιους φορείς), και από τα ΜΜΕ µε εκποµπές και µηνύµατα.

•

Να γίνεται ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ, από το σχολείο, αλλά και τα
ΜΜΕ για τα ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ τους.

•

Να προβάλλονται από τα ΜΜΕ τα προβλήµατα, που σχετίζονται µε την
παιδική κακοποίηση, αλλά και προτάσεις για εναλλακτικούς τρόπους
διαπαιδαγώγησης των ανηλίκων (π.χ. περιορισµός σηµαντικών για τα
παιδιά προνοµίων).

•

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΖΗΤΟΥΝ το ∆ΙΑΛΟΓΟ µε τους γονείς και τους
καθηγητές τους, δηλαδή την καλύτερη µεταξύ τους επικοινωνία.

ΚΕΝΤΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,

για

όσα

παιδιά

Κάποια παιδιά ∆ΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΑΝ ΤΙΠΟΤΕ. Εµείς, πίσω από την σιωπή
τους, διακρίναµε τον ΦΟΒΟ κι ακούσαµε την κραυγή για βοήθεια.

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ - ΓΟΝΕΙΣ
Το Μάρτιο του 2009, 18 γονείς µαθητών -από το Γυµνάσιο
*****************- ηλικίας 35 ως 50 ετών, 14 γυναίκες και 4 µόνο άντρες
απάντησαν στο ερωτηµατολόγιό µας για τις αντιλήψεις των ενηλίκων για τη
Σωµατική Τιµωρία (Σ.Τ.).
Μεγαλύτερη προθυµία έδειξαν οι µητέρες, ίσως επειδή αφιερώνουν
περισσότερο χρόνο στη φροντίδα των παιδιών τους και συνακόλουθα
ευαισθητοποιούνται σε θέµατα, που τα αφορούν.
•

Στην ερώτηση αν η Σ.Τ. βοηθά τη διάπλαση της
συµπεριφοράς των παιδιών και των εφήβων, η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΠΟ∆ΟΚΙΜΑΖΕΙ ΤΗΝ Σ.Τ.
Πιστεύουν ότι η βία φέρνει µόνο βία και οδηγεί σε ακραίες
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συµπεριφορές. Τα παιδιά ∆ΕΝ κατανοούν τα λάθη τους, απλά
φοβούνται, θυµώνουν και αντιδρούν.
•

Ένας µόνο γονέας λέει ότι εφαρµόζει την Σ.Τ. σποραδικά, ενώ
ένας άλλος τη δικαιολογεί, όταν ο έφηβος είναι π.χ., «εκτός
ελέγχου».

Ποιοι εναλλακτικοί τρόποι διαπαιδαγώγησης προτείνονται από τους
γονείς;
• Σχεδόν όλοι οι γονείς επιλέγουν το ∆ΙΑΛΟΓΟ, τη συζήτηση, την
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ µε τα παιδιά τους, ώστε µαζί να συµφωνήσουν σε
κανόνες συµπεριφοράς.
• Επίσης, επιλέγουν ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ, εννοώντας
την στέρηση κάποιων προνοµίων, όπως:
o η έξοδος
o τα αγαπηµένα παιγνίδια, ιδιαίτερα τα ηλεκτρονικά
o η επικοινωνία µε φίλους (τηλεφωνική, φυσικής παρουσίας, ή µε
άλλους τρόπους)
o οι αγορές
o η τηλεόραση
o το χαρτζιλίκι, κ.α.
• Αρκετοί γονείς θεωρούν ότι πρέπει να γίνονται οι ίδιοι -µε τις πράξεις
τους- ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥΣ…
Πόσο εύκολο και υλοποιήσιµο είναι άραγε κάτι τέτοιο;
• Ζητούν, ακόµη, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ στήριξη & ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ από
εξειδικευµένους επιστήµονες, για να πετύχουν την ΠΡΟΛΗΨΗ της
αρνητικής ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Ελπίζουµε να εννοούν τη συµπεριφορά
όχι µόνο των παιδιών, αλλά και των ίδιων ενηλίκων στις
διαπροσωπικές σχέσεις τους. Εξάλλου, η αρνητική, ακατάλληλη ή και
παραβατική συµπεριφορά των παιδιών, συνήθως, πηγάζει από
το παράδειγµα της συµπεριφοράς των ενηλίκων.
• Οι γονείς θέλουν να γνωρίσουν την ψυχοσύνθεση των παιδιών και τα
∆ικαιώµατά τους µε ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, π.χ. µε συζητήσεις στα σχολεία,
διοργάνωση Ηµερίδων, συµµετοχή σε Σχολές Γονέων, κ.α.
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Παρατηρούµε ότι οι γνώσεις και οι προθέσεις όσων γονέων
απάντησαν είναι πολύ καλές.

Μας εντυπωσίασε ότι 11 από τους 30 γονείς ∆ΕΝ έχουν ποτέ
αντιληφθεί, ούτε στο δικό τους ούτε στο συγγενικό ή κοινωνικό περιβάλλον
τους, παιδιά να υφίστανται Σωµατική Τιµωρία!
•

7 είπαν ότι -σποραδικά µόνο- ΓΟΝΕΙΣ, αλλά και ΠΑΠΠΟΥ∆ΕΣ, ακόµα
και ∆ΑΣΚΑΛΟΙ επέβαλαν Σωµατική Τιµωρία στα παιδιά.

•

Συνήθως, µε:
o ΧΑΣΤΟΥΚΙΑ
o ΤΡΑΒΗΓΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ
o ΣΠΡΩΞΙΜΟ
o ΤΡΑΝΤΑΓΜΑ
o ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ στο ΣΩΜΑ
o Παντόφλα, κ.α.

•

ΜΙΑ ΜΗΤΕΡΑ µόνο παραδέχθηκε ότι -σποραδικά- δέρνει το παιδί της,
αναγνωρίζοντας όµως ότι αυτό δεν φέρνει κανένα αποτέλεσµα.

Τι έκαναν αυτοί οι ενήλικες, για να βοηθήσουν τα δαρµένα παιδιά;
•

Κάποιοι είπαν ότι προσπάθησαν να ηρεµήσουν τα πνεύµατα µε
συζήτηση µε τους ενήλικες εµπλεκόµενους.

Παρατηρούµε ότι υπάρχει µια αναντιστοιχία ανάµεσα στην εικόνα που
δίνουν οι γονείς και σε όσα λένε τα παιδιά τους, αφού 25 από τα 30 παιδιά
µας είπαν ότι έχουν υποστεί Σωµατική Τιµωρία…
Άρα κάποιοι γονείς δεν παραδέχονται ότι χτυπάνε τα παιδιά τους.
Ίσως, γιατί, µέσα στην οικογένεια, αυτό είναι πια αποδεκτό. Ίσως, πάλι, να
ντρέπονται, αφού σήµερα κοινωνικά και θεωρητικά αναδεικνύεται µια
τάση απόρριψης, έως και εξάλειψης της Σωµατικής Τιµωρίας.

Άλλα σχόλια και προτάσεις των γονέων για την αποφυγή της Σ.Τ.:
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•

Οι γονείς υποστηρίζουν ότι αν ένα παιδί µεγαλώσει µε Σωµατική
Τιµωρία, τότε θα κάνει το ίδιο στα δικά του παιδιά.

•

Περιµένουν, επίσης, πολλά πράγµατα από το ΚΡΑΤΟΣ (π.χ., αύξηση
των Σχολών Γονέων) και από το ΣΧΟΛΕΙΟ, µε απώτερο στόχο την
ΠΡΟΛΗΨΗ, δηλαδή:
o Ενηµέρωση, συµβουλευτική καθοδήγηση και υποστήριξη των
γονέων για τον «χειρισµό» των παιδιών τους και ιδιαίτερα των νέων
γονέων.
o Επίσης, ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των ανηλίκων για τα
δικαιώµατά τους από το Σχολείο, το οποίο θα λειτουργεί ως
προστάτης και συµπαραστάτης τους, δίνοντας και την κατάλληλη
ψυχολογική υποστήριξη.

•

Οι γονείς πρέπει, επίσης, να µάθουν να ελέγχουν το θυµό τους.

•

Να περνούν περισσότερο ποιοτικό χρόνο µε τα παιδιά τους,
δηµιουργώντας κλίµα εµπιστοσύνης στη σχέση τους µε αυτά.

•

Σε κοινή συµφωνία µε τα παιδιά τους, οι γονείς πρέπει να θέτουν
κανόνες και όρια στα πλαίσια λειτουργίας της οικογένειας και της
γενικότερης λειτουργικής κοινωνικής συνδιαλλαγής των ανηλίκων.

•

Όλοι οι γονείς υποστηρίζουν το ∆ΙΑΛΟΓΟ και τη ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ως τα
κατεξοχήν µέσα επίλυσης των διαφορών.

Παρατηρήσαµε, επίσης, ότι οι γονείς εύχονται πολλά, αλλά µιλούν
κυρίως σε τρίτο πρόσωπο, θεωρητικά, αποστασιοποιηµένα και γενικά,
περιµένοντας βοήθεια και καθοδήγηση -άρα µεταβιβάζοντας το κύριο βάρος
της ευθύνης τους- από/σε εξωτερικούς παράγοντες (όπως το σχολείο και
το κράτος).

Όλοι οι γονείς -πλην ενός- γνωρίζουν ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΝΟΜΟ Η
ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ στο Σχολείο, αλλά και ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ,
κηδεµόνες και πρόσωπα φροντίδας ανηλίκων.

Τι µπορεί να γίνει στο σπίτι, στο σχολείο, την γειτονιά, το Ίδρυµα φιλοξενίας
παιδιών, για να περιοριστεί η χρήση της Σωµατικής τιµωρίας στους ανηλίκους;
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• Οι γονείς ζητούν, κυρίως, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ και ΠΑΙ∆ΙΩΝ από το
Σχολείο, το Κράτος και τα ΜΜΕ, σχετικά µε τα ∆ικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις τους, τους τρόπους διεκδίκησης και τις θετικές µεθόδους
επίλυσης των συγκρούσεων.
• Θεωρούν απαραίτητο να µπαίνουν κανόνες και να εφαρµόζονται.
• Ζητούν την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε σχετικά θέµατα, αλλά
και την εξειδικευµένη υποστήριξη των προβληµατικών οικογενειών.
• Η παραβίαση των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού, πρέπει να καταγγέλλεται
και να τιµωρούνται οι υπεύθυνοι.
• Φυσικά, ΟΛΟΙ οι γονείς θεωρούν ότι η σωστότερη αντιµετώπιση είναι
η ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ, και η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Για εµάς, η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ µαζί σα -µε τους γονείς και δασκάλους µαςσηµαίνει:
•

Να έχετε υποµονή µε εµάς, τις πράξεις και τα νεύρα µας και να
συνεργαζόµαστε.

•

Να µας συµβουλεύετε, αλλά και να µας βοηθάτε να γίνουµε
αυτόνοµοι.

•

Να µας ακούτε και να συµπεριλαµβάνετε τη γνώµη µας στις
αποφάσεις σας.

•

Να µας αφιερώνετε περισσότερο χρόνο και να µας εµπιστεύεστε.
Σας ευχαριστούµε πολύ.
(*** Γυµνάσιο *********, 30.04.2009)

