Αντιµετώπιση συµβάντων βίας και
εκφοβισµού στη σχολική κοινότητα
∆ρ. Παναγιώτης Κ. Βαρσάµης

Ο οδηγός αυτός είναι συνέχεια του αρχείου:
«Άµεση αντιµετώπιση συµβάντων εκφοβισµού
και βίας µέσα στη σχολική κοινότητα»,
στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές πηγές
(βιβλιογραφικές αναφορές) του παρόντος.

Εισαγωγή: Η πλήρης ένταξη στο σχολείο

Εγκεκριµένο από το ΥΠΑΙΘ βιωµατικό σεµινάριο της
∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής
Θεσσαλονίκης και του Β’ ΚΕ∆∆Υ Θεσσαλονίκης για την
πρόληψη και αντιµετώπιση της σχολικής βίας µε θέµα:
« Βλέπεις κάτι; Κάνε κάτι! » - Περίοδος 2013-2014

∆ράση στο πλαίσιο του τοπικού δικτύου ∆υτικής
Θεσσαλονίκης για το Παρατηρητήριο Πρόληψης της
Σχολικής Βίας και του Εκφοβισµού της Περιφερειακής
∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Γενικές θέσεις
Ένα από τα βασικά δικαιώµατα του
παιδιού στο σχολείο αφορά στη φυσική
και στη συναισθηµατική του ασφάλεια
Η εξασφάλιση αυτού του δικαιώµατος είναι
παιδαγωγική, ηθική και νοµική µας ευθύνη
Ο εντοπισµός (ανίχνευση), η πρόληψη και
η αντιµετώπιση του εκφοβισµού χρειάζονται
συχνή φροντίδα µε προβλέψιµες διαδικασίες
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Πως θα βοηθήσετε να µιλήσουν ;

…

1. Αναθεώρηση τρόπων ενηµέρωσης και προγραµµάτων υγείας

4. Άρα, οφείλετε να διαµορφώσετε µια αισθητή κουλτούρα
και µια αναγνωρίσιµη πολιτική κατά της σχολικής βίας !

2. Ανακοίνωση του ρόλου σας & ανάρτηση των ονοµάτων σας!
5. Μάθετε στους άλλους πως να αναγνωρίζουν τους νταήδες
3. Ανάρτηση αφισών και σχετικών πληροφοριών, όπως τηλ.:
• Χαµόγελο του Παιδιού ( 1056 ), ΕΨΥΠΕ ( 801 801 11 77 ),

και πώς να αντιδρούν σε συµπεριφορές βίας-εκφοβισµού,
ως θύµατα … ως παρατηρητές … ως γονείς … ως συναδέλφους …

• ΕΨΥΠΕ ( 116 111 ), ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ( 80011 80015 ),
• Τοπικού παρατηρητηρίου, τοπικού ΣΣΝ, κ.λπ.
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…
6. Οφείλετε να διδάξετε σε γονείς / µαθητές και να εδραιώσετε

Πως µιλάµε εµείς ;
Προβλέψτε ειδικό χώρο και χρόνο µέσα στην ηµέρα

έµπρακτα τη διαφορά µεταξύ «καρφώνω» και «ενηµερώνω»

Χρησιµοποιήστε ανοιχτές, µη απειλητικές ερωτήσεις
7. Ενηµερώστε, συζητήστε, ακούστε, παρατηρήστε, επιτηρήστε
8. Τριτογενής πρόληψη ύστερα από προηγούµενα συµβάντα,

– Π.χ. Τι συνέβη ακριβώς; Πως νιώθεις; Προσπάθησες να …;

Μην (επι)κρίνετε, µην αξιολογείτε τις απαντήσεις τους

ή σε µαθητές µε Ε.Ε.Α., π.χ. µέσω « Προσώπων Αναφοράς »

Αποφύγετε το «γιατί…», κάνει τους άλλους αµυντικούς
9. Η τιµωρία, δεν θα πρέπει να είναι η µόνη απάντηση στη βία.
Είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από δοµηµένη συζήτηση
( τύπου συµβουλευτικής ) µε κάποιο πρόσωπο αναφοράς

Συµπάσχετε σε συναισθήµατα που αντιλαµβάνεστε,
εκτός και αν ο άλλος είναι εχθρικός / επιθετικός
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…

Πως µιλάµε στον παρατηρητή ;

Συζητήστε πως εσείς φτάσατε κάποτε σε µια απόφαση
(πως κάνατε τα εξής: ορισµός προβλήµατος, εκτίµηση
επιλογών, προσδοκία θετικών / αρνητικών συνεπειών,
λήψη απόφασης, αξιολόγηση αποτελεσµάτων)
Κάντε τους να σκέπτονται φωναχτά, ακούστε τους
χωρίς να προσπαθήσετε να τους αλλάξετε τη γνώµη,
όµως µπορείτε να τους αναφέρετε τις διαφορετικές
απόψεις που µπορεί να υπάρχουν στο ζήτηµα αυτό
Περισσότερα: βλ. « ενσυναισθητική κατανόηση »

Βασικά στοιχεία:
Στην εκπαίδευση οφείλουµε να χρησιµοποιούµε κυρίως
υποστηρικτικές (και όχι τιµωρητικές) προσεγγίσεις ώστε
οι άλλοι να έχουν το θάρρος να αναφέρουν τα γεγονότα
Οι αναφορές περιπτώσεων εκφοβισµού να καταγράφονται
από την ∆ιεύθυνση του σχολείου στο βιβλίο συµβάντων
Ο εκπαιδευτικός που έχει γίνει αποδέκτης αναφοράς για
εκφοβισµό να ακολουθήσει τις προβλεπόµενες διαδικασίες
και να ενηµερώσει τα µέλη του συλλόγου διδασκόντων
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Ειδικότερα:

…∆ιδάξτε τους την εφαρµογή άµεσων στρατηγικών:

∆ιδάξτε στα παιδιά τι να κάνουν µε ασφαλή τρόπο, π.χ. :
– Να λένε «Σταµάτα», να δηλώνουν στον άλλο ότι αυτό που
κάνει είναι εκφοβισµός, να λένε στο θύµα: «δεν χρειάζεται
να το ανέχεσαι αυτό, έλα τώρα µαζί µου …»
– Να µην αποτελούν ακροατήριο, να µην συµµετέχουν, να
αποµακρύνονται (ή να βγαίνουν εκτός σύνδεσης ~ internet)
– Να υποστηρίζουν, να συµπαραστέκονται, να το αναφέρουν,
να καλούν σε βοήθεια, ειδικότερα, να το αναφέρουν σε έναν
ενήλικα, γονέα ή/και εκπαιδευτικό (έχουν εµπιστοσύνη;)
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– Απόσπαση της προσοχής του θύτη (πριν συµβεί κάτι)
• Αλλάξτε το θέµα, π.χ. «Αυτό είναι βαρετό, πάµε να παίξουµε»

– Ενίσχυση της συλλογιστικής του θύτη (να σκεφτεί ότι…)
• «Αυτό που κάνεις (…) στενοχωρεί και πληγώνει τον άλλον, πως
θα ένιωθες εσύ αν σου κάνανε και σε σένα συνεχώς κάτι τέτοιο;»

– Εξισορρόπηση µε σχόλια για το θύµα (ιδ. απουσία αυτού)
• «∆εν ξέρω για αυτό που λες, αλλά ξέρω ότι ο/η … µας βοήθησε
πολύ στην οµάδα εργασίας που κάναµε στο µάθηµα της ιστορίας»
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…

– Λεκτική υποστήριξη του θύµατος (εκτόνωση κατάστασης)
• «∆εν εννοεί οπωσδήποτε αυτά που λέει, περνά δύσκολη φάση»

∆ιαπιστώσεις
Κανείς δεν είναι «καρφί» αν µιλήσει για αυτό!

– Αµυντική στάση έναντι στον θύτη (αν γυρίσει προς εσάς)
• Σταυρώστε τα χέρια, πείτε: «Προσπάθησα απλώς να σας ηρεµήσω»

Πρέπει να δείξει κανείς στον θύτη ότι το θύµα δεν είναι µόνο του,
επειδή σε αυτή την περίπτωση οι θύτες χάνουν τη δύναµή τους!

– Λήψη βοήθειας (κάρφωµα ≠ ενηµέρωση)
• Χωρίς να πείτε τι θα κάνετε, πηγαίνετε αµέσως να φέρετε βοήθεια

Κανείς δεν πρέπει να αγνοεί το πρόβληµα. ∆εν θα σταµατήσει από
µόνο του ~ τα πράγµατα µπορεί να γίνουν µε τον καιρό χειρότερα

– Τηλεφωνική κλήση σε γραµµή βοήθειας
• Αν θέλεις να µιλήσεις σε κάποιον άλλο για το πώς νιώθεις…

Σε φυσική βία εν εξελίξει να αναζητήσουν οι µαθητές βοήθεια
– να µην εµπλακούν, γιατί µπορούν να κινδυνεύσουν

Η σιωπή, τόσο που παιδιού που εκφοβίζεται, όσο και των
συµµαθητών του, ενισχύει την συµπεριφορά των θυτών
Η ενηµέρωση των γονέων ή των εκπαιδευτικών δεν χειροτερεύει
την κατάσταση. Οι ενήλικες µπορούν και είναι υποχρεωµένοι να
προστατέψουν το παιδί που εκφοβίζεται.
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…

Πως µιλάµε στο θύµα ;

Ωστόσο, ο κάθε παρατηρητής κρίνει, µέχρι που θα φτάσει,
και αν στη δεδοµένη στιγµή νιώθει ασφαλής ή όχι

Βρείτε χώρο και χρόνο µέσα στην ίδια ηµέρα, προσεγγίστε µε
ευαισθησία και διακριτικότητα, ακούστε µε προσοχή, χωρίς να
το διακόπτετε, έχετε ήρεµη και σταθερή φωνή

Οι παρατηρητές είναι συνήθως πιο αποτελεσµατικοί από
τους εκπαιδευτικούς στο να σταµατήσει άµεσα η βία

Χρησιµοποιήστε ανοιχτές ερωτήσεις: «Πες µου τι έγινε; …Μετά;»

Πολλοί παρατηρητές νιώθουν αµηχανία, ακόµα και αν
θέλουν να κάνουν κάτι, λίγοι ξέρουν τι ακριβώς να κάνουν!
Αν και φοβούνται, συνήθως το λένε σε φίλους ή σε γονείς,
ενώ έχουν ως τελευταία καταφυγή τους εκπαιδευτικούς

∆ιαβεβαιώστε ότι θα βοηθήσετε, ότι το σχολείο δεν ανέχεται τον
εκφοβισµό, ότι υπάρχουν διαδικασίες ασφαλούς αντιµετώπισης
Αποφύγετε εκφράσεις όπως: «µην ανησυχείς πολύ για αυτό»,
«θα είσαι εντάξει», «να βρίσκεσαι πάντα κοντά σε καθηγητές»
Αντιθέτως, οφείλετε να πάρετε στα σοβαρά και να κατανοήσετε
πλήρως τα συναισθήµατα του παιδιού, όποια και να είναι αυτά
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Πείτε …

Στη συνέχεια:

Είναι δικαίωµα όλων να νιώθουµε ασφαλείς στο σχολείο

Ρωτήστε που, πότε και πως έγινε;

Κανείς δεν επιτρέπεται να κάνει κανέναν να νιώθει άσχηµα,
δεν πρέπει να ανέχεται κανένας τέτοιες συµπεριφορές

Αν και µε ποιον τρόπο έχει χτυπήσει κανείς

Τι λέξεις ειπώθηκαν ή γράφτηκαν;

∆εν χρειάζεται να ντρέπεσαι, ούτε να νιώθεις ένοχος για
αυτό που σου συµβαίνει - ∆εν είναι δικό σου λάθος!

Ποιοι είναι συνήθως τριγύρω; Σε ποιον άλλον το έχει πει;

Όταν σε εκφοβίζουν, προσπάθησε να µη δείξεις ότι
στενοχωριέσαι ή ότι «τσιµπάς». Βρες τη δύναµη να πεις
δυνατά «Σταµάτα να…, άσε µε ήσυχο», µετά απλώς φύγε.
Μην επιχειρήσεις να ανταποδώσεις, µπορεί να µπλέξεις!

Ο σκοπός σας είναι να διακρίνετε αν πρόκειται για
εκφοβισµό ή για κάποια µεµονωµένη σύγκρουση
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Κρατήστε σηµειώσεις από την κουβέντα!
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Μετά …

…

Αφού ακούσετε όλη την ιστορία, επαινέστε τον µαθητή για το ότι

Ρωτήστε τον µαθητή αν αισθάνεται ασφαλής για το διάστηµα

µίλησε, εξηγώντας του ότι κάτι τέτοιο χρειάζεται πολύ θάρρος

µέχρι την επόµενη συνάντηση και έτσι κρίνετε αν χρειάζονται
άµεσα προληπτικά µέτρα για την ασφάλεια του µαθητή

Ρωτήστε τον µαθητή τι ακριβώς περιµένει από εσάς να κάνετε
Ζητείστε από τον µαθητή να σας αναφέρει αµέσως κάθε νέο ή
∆ιαβεβαιώστε τον ότι το σχολείο παίρνει στα σοβαρά τέτοιες

άλλο περιστατικό βίας / εκφοβισµού, εντός και εκτός σχολείου

περιπτώσεις και ότι θα ξανασυναντηθείτε το συντοµότερο
Στην περίπτωση του διαδικτυακού εκφοβισµού, χρειάζεται η
Πείτε του ότι θα προβείτε σε όλες εκείνες τις προσεκτικές

συλλογή ιδιαίτερων στοιχείων, όπως αποθηκευµένα µηνύµατα,

ενέργειες ώστε να αντιµετωπιστεί σωστά το πρόβληµα

και στιγµιότυπα οθόνης (screen shots, πλήκτρο: Print Screen)

Page 19

Σχετικές στρατηγικές (για θύµατα):
Πες στον άλλο να σταµατήσει (ονοµάζοντας) αυτό που κάνει
Χρησιµοποίησε ουδέτερες εκφράσεις: «Αυτό είναι δική σου
άποψη…», «∆ιαφωνώ µε αυτά που λες για µένα», κ.λπ.
Προσπάθησε να δείξεις ότι αυτά που λέει δεν σε αγγίζουν
συναισθηµατικά. Μην του δίνεις δύναµη! Με όλη σου τη
στάση δείξε ότι δεν θα εµπλακείς. Μετά, µπορείς να γυρίσεις
το σώµα σου και να µην συνεχίσεις τη βλεµµατική επαφή
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Επειδή ό εκφοβισµός είναι κάτι επαναλαµβανόµενο, καλό είναι
να γράφεις που και πότε σου έχει συµβεί. Αυτό σε βοηθάει να
θυµάσαι λεπτοµέρειες και πρόσωπα όταν θα χρειαστεί να τα
αναφέρεις σε κάποιον
Πάντα υπάρχουν τρόποι να βρεις έναν καθηγητή σε ανύποπτη
στιγµή (π.χ. να τον πλησιάσεις µε το βιβλίο για να τον ρωτήσεις
κάτι) και να του µιλήσεις για αυτό που σε απασχολεί
Σίγουρα, είναι καλύτερο να πιάσει ο εκπαιδευτικός τους θύτες
στο συµβάν ώστε να µην θεωρηθεί ότι κάτι έχεις πει εσύ
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Αν δέχεσαι διαδικτυακό εκφοβισµό…

Πως µιλάµε στον θύτη ;

Μην απαντήσεις στο µήνυµα ή στην εικόνα
Αποθήκευσε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία
Μετά σβήσε / απέκλεισε τον αποστολέα
Ανέφερε το συµβάν στην ιστοσελίδα ή/και στον πάροχο
Ανέφερε το συµβάν σε ενηλίκους, ίσως και στην αστυνοµία

Καλέστε ξεχωριστά όσους µαθητές φέρονται να είναι θύτες,
όπως και όλους τους παρατηρητές (µάρτυρες). Ακούστε την
εκδοχή τους έχοντας υπόψη τις µεταξύ τους φιλικές σχέσεις
ώστε να εκτιµήσετε την ακρίβεια όσων λέγονται. Είναι πολύ
σηµαντικό να συλλέξετε λεπτοµερείς πληροφορίες.
Χρησιµοποιήστε ανοιχτές και µη αξιολογικές ερωτήσεις για
να µάθετε τι, από ποιους και υπό ποιες συνθήκες έγινε

Αν θέλεις να µάθεις περισσότερα, υπάρχουν πάντα
άνθρωποι που µπορούν να σε βοηθήσουν (π.χ. σε
τηλεφωνικές γραµµές, σε υπηρεσίες, σε σχολεία)
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Εξηγήστε στους µαθητές τι τους προσάπτεται και το πόσο
µεγάλη επίδραση είχε αυτό σε θύµατα και παρατηρητές
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…
Ζητήστε από τους θύτες να γράψουν µε κάθε λεπτοµέρεια τι
προηγήθηκε, τι ακριβώς συνέβη, ποιοι ήταν εκεί, τι έκαναν οι
παρατηρητές, τι έγινε µετά κ.λπ.
Να είστε προετοιµασµένοι να αντιµετωπίσετε άρνηση
ή υπεκφυγές, π.χ. «ήταν απλώς ένα αστείο - παίζαµε»
Αφού αξιολογήσετε την κατάσταση, πείτε στον θύτη:
«Αυτό που έχεις κάνει επανειληµµένα υπάγεται στον
εκφοβισµό και αυτό δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό»
Κάντε τον να σκεφτεί πως ακριβώς η συµπεριφορά του
παραβαίνει συγκεκριµένους κανόνες, στους οποίους έχει
καταλήξει η σχολική κοινότητα (κανόνες σχολείου / τάξης)

…
Ύστερα από δοµηµένη συζήτηση (πρόσωπο αναφοράς)
ζητήστε του να δεσµευθεί ότι δεν θα επαναλάβει το λάθος
Ενηµερώστε το παιδί ότι θα είναι υπό παρακολούθηση µε
σκοπό να βεβαιωθείτε ότι δεν θα επαναλάβει το λάθος του
Κάνετε σαφές ότι είναι δικαίωµα των µαθητών να
γνωστοποιήσουν κάθε περιστατικό εκφοβισµού
Ενηµερώστε τους γονείς όσων µαθητών εµπλέκονται. Παρά
τις αντιδράσεις τους, οι γονείς έχουν δικαίωµα ενηµέρωσης.
Καταγράψτε στο βιβλίο συµβάντων όλο το περιστατικό,
ακόµα και τον τρόπο που αντιµετωπίστηκε το πρόβληµα
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…

Ειδικότερα, πείτε:

Ανάλογα ισχύουν και για τον διαδικτυακό εκφοβισµό.
Μας αφορά, επειδή έχει επίδραση στη σχολική ζωή
Πείτε στον µαθητή ότι σε πολλές περιπτώσεις ο
διαδικτυακός εκφοβισµός είναι κάτι τόσο σοβαρό
που συνήθως επισείει και νοµικές κυρώσεις
Γενικά: Μην εκφοβίζετε τον εκφοβιστή. Θα κερδίσετε
περισσότερα, αν τον πλησιάσετε / προσεγγίσετε, παρά
αν τον αποµακρύνετε (µε τιµωρίες, στιγµατισµό κ.λπ.)
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Ο καθένας µας πάντα έχει την επιλογή, είτε να εκφοβίζει τους άλλους,
είτε να µην τους εκφοβίζει. Μπορεί να είναι δύσκολο να διαφοροποιηθεί
κανείς, όταν όλοι οι υπόλοιποι εκφοβίζουν κάποιον. Επίσης, µπορεί
κάποιος να νιώθει αποµονωµένος, εάν δε συµµετέχει στον εκφοβισµό
κάποιου άλλου παιδιού. Θέλει θάρρος για να διαφοροποιηθείς, αλλά
κάποιο παιδί δεν θα υποφέρει και από τη δική σου συµπεριφορά.
Ακόµη, εσύ δεν θα είσαι «πρόβατο» στο τι σου λένε οι άλλοι να κάνεις,
και τελικά µπορεί έτσι να κάνεις καλούς φίλους που δε θα σου ζητάνε να
κάνεις κάτι που δεν θέλεις, αλλά αντίθετα θα βοηθάτε ο ένας τον άλλο.
Τέλος, αν πιάσεις τον εαυτό σου να εκφοβίζει άλλα παιδιά µπορείς να
ζητήσεις βοήθεια από κάποιον που εµπιστεύεσαι ή να τηλεφωνήσεις
στο 116 111. Οι ειδικοί µε τους οποίους θα µιλήσεις δεν θα σε κρίνουν
και µπορείς να κουβεντιάσεις µαζί τους για τα πάντα.
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(πηγή: www.antibullying.gr )

Το να χρησιµοποιεί κάποιος σωµατική, κοινωνική κ.λπ. δύναµη για να
εκφοβίζει, να κοροϊδεύει, να διαδίδει ψεύτικες φήµες ή να αποµονώνει
κάποια παιδιά δεν τον κάνει δυνατό ή σπουδαίο. Υπάρχουν άλλοι
τρόποι για να φαίνεται κάποιος δυνατός ή να γίνει δηµοφιλής στα
άλλα παιδιά, κι ο καλύτερος είναι να βοηθάει τα παιδιά που τον
έχουν ανάγκη και να συµπαραστέκεται σαν αληθινός φίλος!
Ακόµα και αν υπήρξε κάποιος/α κάποτε θύµα εκφοβισµού, δεν
βοηθάει να συµπεριφέρεται απέναντι στους άλλους βίαια, επαναλαµβάνοντας τη συµπεριφορά που δέχτηκε κάποτε. Μπορεί να
µιλήσει σε κάποιον γι’ αυτό που τότε είχε συµβεί και αυτό θα
τον/την βοηθήσει να το ξεπεράσει, χωρίς να κάνει τα ίδια.
Ο εκφοβισµός προκαλεί στενοχώρια και (ψυχικά) τραύµατα στους
ανθρώπους, πολύ περισσότερη από αυτή που αρχικά φαίνεται.
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Πως µιλάµε στους γονείς του θύµατος;
Οι γονείς του θύµατος µπορεί να αντιδράσουν µε αγωνία,
φόβο ή θυµό. Μπορούν να έρθουν αναστατωµένοι στο
σχολείο ζητώντας να µάθουν τι πρόκειται να κάνει το
σχολείο για αυτό το πρόβληµα.
Μια σηµαντική αιχµή είναι το πρωτόκολλο ενεργειών του
σχολείου σας για την αντιµετώπιση της σχολικής βίας.
Θα δεσµευτείτε στους γονείς ότι θα το τηρήσετε.
Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι γονείς έχουν ένα αντίγραφο αυτού,
το οποίο περιλαµβάνει και σχετικές οδηγίες προς γονείς.
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…
∆ώστε τους ένα περίγραµµα, γύρω από το πώς το σχολείο
ανταποκρίνεται σε περιστατικά σχολικής βίας / εκφοβισµού
Ευχαριστείστε τους γονείς που ήρθαν και διαβεβαιώστε
τους ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες τους

…
Αν ο γονέας σας ρωτά τι θα συµβεί µε το µαθητή ο οποίος
έκανε τον εκφοβισµό, επιβεβαιώστε ότι το σχολείο µπορεί να
εφαρµόσει µια σειρά από συνέπειες, συµπεριλαµβανοµένων
και σοβαρών πειθαρχικών µέτρων, εάν αυτό δικαιολογείται.
Καταγράψτε τις απαντήσεις των γονέων στα εξής:

Πείτε τους ότι θα ερευνήσετε το θέµα και θα τους υποβάλετε
ενηµέρωση εντός συµφωνηµένου χρονοδιαγράµµατος.

– Πότε το παιδί, τους το είπε για πρώτη φορά;
– Πόσο καιρό πιστεύουν ότι γίνεται αυτό;
– Τι συµβαίνει ακριβώς; Που συµβαίνει;

Ρωτήστε τους γονείς, αν έχουν ανησυχίες για την άµεση
ασφάλεια του παιδιού τους, επειδή αυτό µπορεί να σηµαίνει
την ανάγκη λήψης άµεσων προστατευτικών µέτρων

– Ποιοι άλλοι πιστεύουν ότι εµπλέκονται;
– Υπάρχουν παρατηρητές εκείνες τις στιγµές;
– Πώς όλο αυτό επηρεάζει το παιδί τους;
– Το έχει πει το παιδί τους σε άλλους ενήλικες;
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…

…

Συχνά, οι γονείς δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα για το τι συνέβη.
Συνεπώς, ζητήστε από τους γονείς να µιλήσουν ξανά µε το
παιδί τους και να καταγράψουν όλα τα σχετικά δεδοµένα

∆εν επιτρέπεται σε κανέναν γονέα να έρθει σε επαφή
µε θύτες ή παρατηρητές. Ενηµερώστε τους γονείς ότι το
σχολείο δεν είναι σε θέση να δώσει προσωπικά στοιχεία.

Εξηγήστε στον γονέα ότι µπορεί να σας πάρει µερικές
ηµέρες για να διερευνήσετε το περιστατικό και ότι θα τους
ειδοποιήσετε για την επόµενη συνάντηση (στο µεσοδιάστηµα
θα χρειαστεί να µιλήσετε µε µια σειρά από πρόσωπα …)

Να τους διαβεβαιώσετε ότι το σχολείο θα παρακολουθήσει
επιµελώς το θέµα, θα δοθεί η κατάλληλη στήριξη σε όλους,
και θα εφαρµοστούν τα ανάλογα πειθαρχικά µέτρα

Μέχρι να γίνει η δεύτερη συνάντηση, κατευθύνετε τους γονείς
στην αναζήτηση (διαδικτυακού) υλικού που µπορεί να τους
βοηθήσει να εφαρµόσουν στρατηγικές κατά του εκφοβισµού
και γενικότερης προστασίας του παιδιού τους

Οι εκπαιδευτικοί και οι σύµβουλοι (π.χ. του ΣΣΝ) είναι σε
καλύτερη θέση για να συνεργαστούν µε τους γονείς των
άλλων µαθητών και όχι οι γονείς του θύµατος. Καθησυχάστε
τους ότι το σχολείο θα επικοινωνήσει µε τους άλλους γονείς
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…

Πως µιλάµε στους γονείς του θύτη;

∆εν χρειάζεται να ανεχτείτε την επιθετική συµπεριφορά των
γονέων. Ευγενικά, αλλά σταθερά, διακόψτε τη συζήτηση και
καλέστε τον υποδιευθυντή ή τον διευθυντή. Εάν δεν µπορείτε
να το κάνετε αυτό, τελειώστε τη συζήτηση και ζητήστε από
τον γονέα να καταθέσει τις απόψεις του εγγράφως ή να
κλείσετε ένα νέο ραντεβού. Μετά από αυτό, καταγράψτε το
γεγονός και καταθέστε τις σηµειώσεις σας στον διευθυντή.
Εξηγείστε στους γονείς, ότι δεν είναι παραγωγικό να µένουµε
σε αιτίες και κατηγόριες. Όσο και να έχει πληγωθεί κάποιος,
ο σκοπός µας είναι να ξεπεράσουµε το πρόβληµα οριστικά.
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Έχοντας υπόψη τον ορισµό του εκφοβισµού, έχουµε να
αντιµετωπίσουµε τόσο σηµαντικές περιπτώσεις που θα
χρειαστεί να ενηµερώσουµε τους γονείς του θύτη
Επικοινωνήστε µε σαφήνεια στους γονείς τις προσδοκίες του
σχολείου για τη συµπεριφορά των παιδιών τους και κάνετε
ξεκάθαρο ότι το σχολείο εφαρµόζει ένα σύστηµα συνεπειών
ανάλογα µε την κάθε περίπτωση
Εξηγείστε στους γονείς ότι όλες οι ενέργειες που κάνετε
έχουν ως σκοπό την οριστική λύση του προβλήµατος
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…

…

Ενηµερώστε τους ποια θα είναι η επόµενη συνάντησή σας
και ποιον στόχο βάζετε όλοι µαζί (εκπαιδευτικοί και γονείς)
για το παιδί, αν θα υπάρξει «πρόσωπο αναφοράς» κ.λπ.
Τονίστε στους γονείς τη µεγάλη σηµασία της µαθησιακής,
κοινωνικής και συναισθηµατικής προετοιµασίας του παιδιού
για τη µετάβασή του στην επόµενη βαθµίδα εκπαίδευσης
ή/και στην επόµενη φάση της ζωής του
Οι θύτες χρήζουν συνήθως συστηµατικής συµβουλευτικής
ή/και ψυχολογικής βοήθειας (αρκετές φορές και µαθησιακής)
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Η αποκλειστική χρήση ποινών / τιµωριών φέρνει συχνά
άσχηµα αποτελέσµατα. Αντίθετα, οι προσεγγίσεις που
εστιάζουν στην προώθηση των σχέσεων µεταξύ των
µαθητών, στην επίλυση συγκρούσεων κ.ά. µπορούν
να είναι πολύ πιο εποικοδοµητικές / αποτελεσµατικές.
Συνολικά, αναθεωρήστε τις µορφές επιρροής, στις οποίες
καταφεύγετε για να ελέγξετε κρίσιµες καταστάσεις, δηλαδή
προτιµήστε αυτές του προτύπου, της ενθάρρυνσης/αµοιβής,
της γνώσης, της προσωπικότητας, έναντι αυτών της ποινής,
του θεσµικού ρόλου και της αποκλειστικής πληροφορίας
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Παραποµπή σε υπηρεσίες
Ανάλογα µε την εικόνα που έχετε σχηµατίσει για τους
συγκεκριµένους γονείς, µπορείτε να αποφασίσετε πως
θα τους µιλήσετε ώστε να αναζητήσουν υποστήριξη
Εξηγείστε τους ότι µερικές φορές τα συνήθη γονικά και
παιδαγωγικά µέτρα δεν αρκούν για την υποστήριξη
Πείτε τους ότι υπάρχουν δωρεάν υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ
(π.χ. ο ΣΣΝ) που µπορούν να τους βοηθήσουν ως προς
τη διαχείριση των θεµάτων που τους απασχολούν

Αναφέρετε στους γονείς ότι είστε έτοιµοι να µιλήσετε και
να συνεργαστείτε πλήρως µε τις υπηρεσίες αυτές ώστε
να ωφεληθεί το παιδί τους
Τεκµηριώστε µε παραδείγµατα ότι ένα παιδί εκτίθεται
ή/και στιγµατίζεται όταν δεν υποστηρίζεται κατάλληλα
Κατανοήστε ότι πίσω από τη δυσκολία του γονέα να
αποδεχθεί την παραποµπή κρύβονται συναισθήµατα
όπως φόβος, µαταίωση, απογοήτευση, πληγωµένη
περηφάνια, χαµηλή αυτοεκτίµηση, ψυχικός πόνος κ.λπ.

Στην επόµενη φάση της ζωής του, το παιδί θα έχει να
αντιµετωπίσει µεγαλύτερες προκλήσεις, οπότε είναι
απαραίτητο να υποστηριχτεί συστηµατικά από τώρα
Η λήψη συµβουλευτικής υποστήριξης δεν σηµαίνει ότι
κάποιος έχει «πρόβληµα», αλλά ότι µπορεί να γίνει
καλύτερος, να βελτιώσει κάποιες πλευρές του
Σε δυσκολότερες περιπτώσεις, πείτε στους γονείς ότι
έχουν ηθική και νοµική υποχρέωση να παρέχουν συχνή,
κατάλληλη και αποτελεσµατική υποστήριξη στο παιδί
τους ώστε να ενταχθεί πλήρως στη σχολική κοινότητα

Εκµεταλλευτείτε το γεγονός ότι οι γονείς έχουν ήδη
προσέξει κάποιες από τις δυσκολίες του παιδιού τους
Σε κάθε ευκαιρία, σε βάθος χρόνου, περιγράψτε µε
λεπτοµέρειες τις δυσκολίες του παιδιού ώστε να µην
υπάρχουν περιθώρια για στρεβλώσεις / παρεξηγήσεις
Κάντε σαφές στους γονείς ότι στην ουσία έχετε ως
κοινό στόχο την πραγµατική βελτίωση του παιδιού
Συνεργαστείτε µε υπηρεσίες (π.χ. µε τον ΣΣΝ) για να
σας βοηθήσουν µε την παραποµπή της οικογένειας

Επανορθωτική δικαιοσύνη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
Η συµβολή της επανορθωτικής
δικαιοσύνης στην άµεση
αντιµετώπιση συµβάντων
εκφοβισµού και βίας

Η « επανορθωτική δικαιοσύνη » αφορά σε
µεθόδους αποκατάστασης διαταραγµένων
ανθρώπινων σχέσεων, ακόµη και αυτών
που οφείλονται σε κοινωνικό αποκλεισµό,
παραβατικότητα, σχολικό εκφοβισµό, κ.λπ.
Επιπροσθέτως, στοχεύει στην πρόληψη της
εµφάνισης νέων προβληµάτων και αδικιών
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Ειδικότερα:
Πρόκειται για µια επιµελώς σχεδιασµένη και
προγραµµατισµένη διαδικασία που γίνεται
από εκπαιδευµένο στέλεχος και φέρνει σε
επαφή θύτη, θύµα και τα επηρεασµένα µέλη
της κοινότητας ώστε όλοι οι εµπλεκόµενοι
να αναθεωρήσουν τις στρατηγικές τους και
να ανασχεδιάσουν τις συµπεριφορές τους
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Εφαρµογή:

Χαρακτηριστικά:
Ξεκινά µε την παραδοχή ότι υπάρχει πρόβληµα
σχέσεων και ότι η δικαιοσύνη απαιτεί από όλους
ενέργειες για να αποκατασταθεί το πρόβληµα
Ζητείται η ενεργή συµµετοχή όλων όσων έχουν
άµεσα ή έµµεσα επηρεαστεί από το πρόβληµα
∆εν προαπαιτεί κανόνες τάξης καθώς αυτοί
µπορούν να δηµιουργηθούν στην πορεία
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Επιλεγµένες µορφές:

∆ιαφορετικές µορφές της επανορθωτικής
δικαιοσύνης εφαρµόζονται στο σχολείο,
ανάλογα µε τη φύση του θέµατος και την
ικανότητα ανταπόκρισης των µελών

Επανορθωτικές
παρεµβάσεις
Επανορθωτικές
συνδιασκέψεις

Για τις περισσότερες από αυτές τις µορφές
υπάρχουν σήµερα έτοιµα σχέδια µαθηµάτων
(συνήθως απαιτούνται 4 - 7 εβδοµαδιαία µαθήµατα)
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Επανορθωτικές
συναντήσεις
Επανορθωτικές
συζητήσεις
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Κύρια ερωτήµατα:

…

1) Τι συνέβη; Πως ακριβώς; Από ποιον;

4) Με ποιον τρόπο έχουµε επηρεαστεί;

Ποιος έκανε τι; Πότε και σε ποιον χώρο; Πόσο καιρό συµβαίνει αυτό;

Ποιοι έχουν αδικηθεί; Ποιες είναι ακριβώς οι ανάγκες τους;

Ποιοι άλλοι ήταν εκεί; Πως αντέδρασαν; Ποιοι το πληροφορήθηκαν;

Τι έχει αλλάξει στη ζωή τους µετά το γεγονός; Πως νιώθουν;

2) Τι σκεφτόσουν; Πώς ένιωθες; Τι έκανες;

5) Τι χρειάζεται για να γίνουν όλα καλά;
Τι χρειάζεται να αλλάξουµε; Πως ακριβώς θα το κάνουµε;

Ποιο ήταν το πιο δύσκολο πράγµα; Πως εξηγείς αυτό που συνέβη;

Ποιες υποχρεώσεις προκύπτουν για τον καθέναν µας;

Τι σκέφτεσαι και τι νιώθεις από τότε; Ποιοι κανόνες έχουν παραβιαστεί;

3) Ποιος ζηµιώθηκε; Ποιοι άλλοι επηρεάστηκαν;

6) Τι χρειάζεται για να µην ξανασυµβεί;
Πως θα δράσουµε προληπτικά; Τι θα κάνουµε τώρα διαφορετικά;

Ποιος έχει πάθει κακό; Ποιοι άλλοι; Επηρεάστηκαν οι γονείς; οι δάσκαλοι;

Ποια εµπόδια µπορεί να υπάρξουν; Πως θα τα αντιµετωπίσουµε;

Πως ένιωσε ο καθένας από αυτούς; Από πού το συµπεραίνεις αυτό;
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Συνοπτικά:

Περιορισµοί:

Εστιάζει στην ασφαλή συνύπαρξη των µελών
Προάγει την ανάληψη ευθύνης των πράξεων

1.

Χρειάζεται προσαρµογή για µαθητές µε E.E.Α.

∆ίνει σαφή αξία στην εκµάθηση δεξιοτήτων

2.

Χρειάζεται εκπαίδευση των υπευθύνων/στελεχών

3.

Ο συνδυασµός µε άλλες µη τιµωρητικές προσεγγίσεις

Προλαµβάνει την επανάληψη των αδικιών
Βελτιώνει το κοινωνικό / µαθησιακό κλίµα

και πρακτικές του σχολείου είναι απαραίτητος
4.

Απαιτεί αρκετό χρόνο για την υλοποίηση της πλήρους

5.

∆εν είναι αποτελεσµατική για όλα τα ζητήµατα, ιδιαίτερα

παρέµβασης (υπάρχει χρόνος στην Β/θµια Εκπ/ση;)

Συµβάλλει στην πλήρη κοινωνική ένταξη
Μειώνει τις αφορµές για χρήση ποινών

αν κάποιοι χρήζουν συστηµατικής ψυχολογικής βοήθειας
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Αναζήτηση στο διαδίκτυο:
-

-

restorative justice in schools
restorative practices in schools
restorative circles in schools
restorative practice circle questions

Π. Βαρσάμης

