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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

Πανελλήνια χολική Ημζρα κατά τησ Βίασ ςτο χολείο 
 

Με αφορμι τθν Πανελλινια χολικι Ημζρα κατά τθσ Βίασ ςτο χολείο,  Παραςκευι 6 
Μαρτίου 2020, οι ςχολικζσ μονάδεσ προγραμματίηουν και πραγματοποιοφν δράςεισ με ςτόχο 
τθν ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.  Σο ΠΕΚΕ ΑΜΘ ςτζκεται αρωγόσ και 
υποςτθρικτισ ςτο ςθμαντικό ρόλο των εκπαιδευτικϊν για τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ τθσ 
βίασ ςτο ςχολείο. 

Η βία ςτο ςχολείο και ο εκφοβιςμόσ είναι ζνα πολυδιάςτατο και πολυπαραγοντικό 
φαινόμενο, που διαταράςςει το παιδαγωγικό κλίμα τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και μπορεί να 
ζχει ςοβαρζσ επιπτϊςεισ τόςο ςτθν ψυχοςυναιςκθματικι ανάπτυξθ των παιδιϊν και των 
εφιβων όςο και ςτθ διαδικαςία μάκθςθσ. Ο αγϊνασ κατά τθσ εκδιλωςθσ περιςτατικϊν βίασ 
και εκφοβιςμοφ είναι ιδιαίτερα δφςκολοσ και απαιτεί ςυντονιςμζνθ, ςυςτθματικι, διαρκι και 
μακροχρόνια προςπάκεια για το ςχεδιαςμό και τθν πραγματοποίθςθ ςυνεργατικϊν δράςεων 
από όλα τα μζλθ τθσ ευρφτερθσ ςχολικισ κοινότθτασ.  

Οι μακθτζσ, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείσ, οι εκπαιδευτικζσ δομζσ και οι κεςμοί του 
ευρφτερου κοινωνικοφ ςυνόλου πρζπει να ςυνεργαςκοφν για τθν πρόλθψθ και τον περιοριςμό 
κάκε είδουσ ατομικϊν ι ομαδικϊν εςκεμμζνων επικετικϊν ςυμπεριφορϊν προσ τα αδφναμα 
μζλθ τθσ κοινότθτασ. Όλοι οφείλουμε να προςπακιςουμε για τον ςυντονιςμό παιδαγωγικϊν 
παρεμβάςεων τόςο ςτθν τάξθ όςο και ςτθ ςχολικι ηωι κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ. 
Οι δράςεισ και οι παρεμβάςεισ αυτζσ μπορεί να είναι αποτελεςματικζσ ςτο πλαίςιο ενόσ 
Δθμοκρατικοφ χολείου, που ευνοεί τθν ανάπτυξθ του διαλόγου και τθσ επιχειρθματολογίασ, 
τθν αποδοχι του διαφορετικοφ, το ςεβαςμό των κανόνων τθσ ςχολικισ ηωισ, τθ ςυνεργαςία, 
τθν ομαδικότθτα και τθ δθμιουργικότθτα.  

Γνωρίηουμε ότι είναι κομβικόσ ο ρόλοσ των εκπαιδευτικϊν ςτθ διαρκι προςπάκεια κατά 
τθσ βίασ ςτο ςχολείο. Γνωρίηουμε επίςθσ τισ δφςκολεσ ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ 
καλοφνται οι εκπαιδευτικοί να επιτελζςουν το ζργο τουσ, κακϊσ και τισ υπζροχεσ 
πρωτοβουλίεσ και δραςτθριότθτεσ που ζχουν αναπτυχκεί ςτα ςχολεία μασ. Εξαίρουμε τθ μζχρι 
τϊρα ςτάςθ και τον επαγγελματιςμό του κόςμου τθσ εκπαίδευςθσ ςτο ηιτθμα τθσ βίασ ςτο 
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ςχολείο και για άλλθ μια φορά επιςθμαίνουμε ότι χρειάηεται ςυνεχισ και ςτακερι ςτάςθ 
εναντίωςθσ απζναντι ςτο φαινόμενο του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.    
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